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 اإلهداء

 

 إىل روح من جعله هللا على الباب األوسط يف اجلنة مفتاحا 

 وجعلين سبيال لعمله ال ينقطع
 إىل روح أيب الذي كان حريصا أن يتعلم وحريصا أن أتعلم

 إىل من جعل هللا جنيت حتت قدميها 

 وأوصاان نبيه صلى هللا عليه وسلـم هبا ثالاث قبل كل أحد 
 رايحني حيايت.. من كان الوعد ابجلنة ملن أحسن إليهن وأكرمهن إىل 

 إىل أخوايت
 إىل اخويت 
 إىل كل من ساعدين وشجعين وُسرَّ قلُبه ألجلي 
 إىل كل من أحبهم يف هذا العامل 

 

 أهدي هذا العمل.



 شكر وتقدير

 ، وهو املنعم واملتفضل قبل كل شيء.تعاىل أمحد هللا

وأشكره أن يسر يل طريقا ألتمس فيه علما، وهيأ يل من سهل التحاقي جبامعة شنقيط العصرية 
 والقراءات وأصوله التفسري يفالستكمال درجة املاسرت يف العلوم اإلسالمية، وهو األخ احلبيب الباحث 

 الشيخ احلسن حممد ماديك. فله مين جزيل الشكر والعرفان. وأتصيلها

 ثناء أجله والتقدير أعظمه إىل أساتذيت: مث أجزي الشكر فائقه وال

 الشيخ الدكتور حممد املختار ولد اابه -

 لدكتور عبد هللا ولد إسلماوالشيخ  -

، ما كان له أكرب عدةإرشادا ومساو  وحسن رعايتهما هلذا العمل نصحالتوليهما اإلشراف على رساليت. 
 األثر يف اجناز هذه الرسالة.

 وأشكر شكرا غري منقطع، األساتذة:

 هالدكتور حممد ولد محين -

 والدكتور حممد ولد الراظي -

 تفضلهم مبناقشة هذه الرسالة.على 

لدكتور حممد عبد الرمحن بن أمحده، والدكتور حممد ولد سيدي املختار، والدكتور حممد والشكر املوفور لـ
ما لقيته منهم من كرمي عولد املصطفى، والدكتور حممد املصطفى ولد سيد أمحد، واألخ حممد علي، 

 اخللق وحسن األستقبال.

سعد الغامدي، والدكتور  لألستاذ عبد هللا ابراهيم جلغوم، والشيخ سعيد أبوأيضا، وأتقدم ابلشكر 
 ه يل من مجيل الدعم، وحسن النقد والتوجيه.، ملا قدمو خالد فائق العبيدياملهندس 

 ولكل من أظهر صربا أو دعما حىت خترج هذه الدراسة يف أحسن صورة.
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 المقدمة
 احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه، كما حيب ربنا ويرضى..

 وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له.. شهادًة هي شعار ولواء وداثر أهل التقوى..

وقدوتنا حممدا عبد هللا ورسوله.. آخر األنبياء يف الدنيا عصرا.. وأجلهم وأشهد أن سيدان ونبينا وحبيبنا 
 يوم القيامة شأان وذكرا..

صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.. وعلى سائر من اهتدى هبديه واسنت بسنته واقتفى أثره 
 إبحسان إىل يوم الدين.

 وبعد، 

لمية واملوسوعات املتخصصة مبوضوع اإلعجاز يف القرآن تعددت الدراسات األكادميية والبحوث العفقد 
الكرمي يف العصر احلاضر وقد تباينت تلك اجلهود العلمية يف عرضها واختياراهتا واختلفت نتائجها وذلك 

 ها.ملؤلفون يف هذا الفن واعتمدو بسبب اختالف املناهج البحثية اليت سلكها ا

قوال العلماء فيها من أهم األمور اليت ينبغي معرفتها وما من شك أن دراسة قضية اإلعجاز وحتقيق أ
 لدارسي العلوم الشرعية عامة، واملتصدرين طريق الدعوة إىل هللا تعاىل، إذ هي من أكثر املصادر مثارا.

ألجل هذا اخرتت أن يكون عنوان حبثي لنيل درجة املاجستري، من قسم العلوم اإلسالمية جبامعة شنقيط 
 .القرآن بني املؤيدين واملخالفني: دراسة حتليلية نقدية العلمي يف عجازاإلالعصرية : 

 أسباب اختيار املوضوع
اإلسالمية  إن االنتقال العلمي الفجائي الذي شهده العامل يف القرون األخرية، والذي أصاب األمة
من أفرادها ابلذهول، واإلنسانية عموما ابالنسياق خلف مذاهب اإلحلاد وإنكار ذات هللا، شكك كثريا 

 ،يف إمياهنم، ما تسبب يف انتكاس العديد من أهل اإلميان وابتعادهم عن منهج القرآن بصورة أشد خطرا
حىت أضحى ارتباطهم ابلقرآن واإلسالم ارتباطا لفظيا وراثيا، كارتباطه ابلقبيلة أو ما شابه من األمور اليت 

امسا حمفورا يف قلوب الغالبية العظمى من  يرثها البشر عن أسالفهم من أمور الدنيا. وغدا اإلسالم
 املسلمني غري أهنم ال يعيشونه واقعا. 
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أن هذا الضعف اإلمياين الذي أصاب األمة املسلمة يف شباهبا خاصة تبني أن سببه هو البعد عن هنج  إال
ه من قوة الوحي وسبيل النبوة، فلما شرح هللا صدور كثري منهم ابلعلم ظهر ما أراد أهل اإلحلاد إخفاء

ما هو أعمق وأدق مما توصلت إليه أفهام الناس. وأن لوال  ، واستبان منه وفيهبرهان القرآن وصدقه ومشوله
هذا القرآن ما بلغ اإلنسان من العلم ذلك املبلغ. وبدأت صحوة املسلمني يف الظهور من جديد. لكنها 

 تظل رهينة صدق عملهم وإخالصهم هلل تعاىل يف ذلك.

بدأ وحيه أمرا لنبيه: اقرأ.. اقرأ.. فجاء األمر مرتني،  ،أن هللا تعاىل ملا أنزل كتابه على نبيهناس، والبنيِن لل
م منه شيء أوجب لن جالل هللا تعاىل كافيا. فلما كرر األمر ع  عند لكان األمر من واحدة مرة  جاءولو 

ل: اي أيها املزمل قم.. اي أيها املدثر اثنيا، وهو القيام هبذا الدين فقامن الواجب. مث ذكر يف التنزيل أمرا 
قم.. فتبني من ذلك أنه ما من سبيل أجدر أن يسلكه املسلم بعد تنفيذ أمر القراءة من أن يقوم فيطهر 

عينا أبن يظهر اإلسالم  ،احمتم انفسه مث يقوم فيبلغ الناس رسالة هللا. فلما كان أمر الدعوة إىل هللا واجب
صلى  وكفاية أبن يتكلم فيه من تعلمه إبالغا آلايت هللا وإتباعا لسبيل نبيه ،يف أخالق الناس ومظاهرهم

واجب حتسس كل سبيل ميكن أن يقدم النفع للبشرية. وملا تفاوتت البشرية علما ال، كان هللا عليـه وسلم
ن وتفكريا واختلفت اجتاهاهتا استوجب ذلك سلوك كل اجتاه إلبالغ رسالة هللا وحماصرة من قال: ألقعد

الصراط املستقيم، حىت ال تبقى ثغرة ميكن له أن ينفذ منها  هيف كل ثنااي هذ ..هلم صراطك املستقيم
ليحول بني القرآن وأهله أو بني أهل القرآن وعموم الناس إال وجدت من يصده. وملا كانت مشارب 

ة، تبني أن األوىل الناس واجتاهاهتم متعلقة مبا حصلوه من العلوم طبيعية كانت أو اجتماعية أو صحيح
 حتقيق تلك املشارب واالجتاهات مبنظار القرآن، إما إظهارا لتحققها فيه أو لدعوته إليها.

عجاز العلمي تطفال، ومع صدق هتافت كثري ممن يعوزهم العلم ابلقرآن والسنة على مواضيع اإلويف ظل 
ن كثريا منهم يريد من خالل إحباره يف مواضيع اإلعجاز العلمي البعض وإخالصهم فإنه ال خيفى أ نيات

الظهور بصورة العامل الذي فقه كنه اخللق ونواميسه. كما يصدق األمر ابلنسبة لكثري ممن ال صلة هلم 
ابلعلوم الصحيحة وال يتجاوز علمهم املستوى اللغوي للكتاب فيتكلمون بلسان العلميني، وال غرو أن 

 وأخطاؤهم، فهم كما قال القائل: من تكلم يف غري فنه نطق ابألعاجيب.  تظهر إخفاقاهتم

أن دراسة القرآن توجب تدبره، والبد للمتدبر من أن أيخذ ما به ميتلك انصية البحث، ومنها ومعلوم 
إضافة إىل اللغة واألصول، العلوم املتعلقة ابلطبيعة والعقل، جتريبية كانت أو صحيحة. إذ تبني أن بعض 

آن حتمل بواطن علمية ال ختفى على متمرس، واستوجب ذلك التمكن مما هو أكرب من اللغة اظ القر ألف
لفهمها. واستوجب على املسلم العامل بقوانني الطبيعة أن يستعمل علمه  الكلم أصولو املوسومة ابحلروف 

 لتجلية احلقائق الكثرية اليت حتملها ألفاظ القرآن أو ختتبئ يف سياق اجلملة فيه.
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بثوثة يف آي القرآن يعترب من أجنع سبل الدعوة إىل هللا ووسائلها الفتتان الناس ن الكالم بتجلية العلوم املإ
التعقل والتفكر اليت أمر هللا هبا و مبا يسمونه تقدما علميا، وإظهار أن هذا التقدم العلمي ماهو إال احلركة 

 وة الدفع مازال نرى سريها إىل اآلن.عباده وابتدر إليها املسلمون فدفعوا عجلتها، وأنه بق

ال خيفى أن يصور أعداء هللا تعاىل القرآن بكتاب الدعوة إىل القتل ويصمون املسلمني ابإلرهاب، مث إنه 
وال خيفى ضالل كثري من الفرق اليت حتمل اسم اإلسالم وحماولة الظهور ابلصورة السيئة اليت يريد أعداء 

هو هدى للناس.. هدى يف سري ان لزاما إظهار صورة الكتاب الذي هللا بثها ونشرها يف الناس. فك
األخالق وتسيري اجملتمع، هدى يف نظافة القلوب وتطهري السرائر... وهو كذلك هدى يف بناء املنهج 

ل امتحاان له نزن العلمي الصحيح وتصريف العلوم بصورة ختدم اإلنسان وحتقق خالفته يف األرض اليت أ  
 لتحقيقها.

نب كبري من علوم االطالع على جا موضوع اإلعجاز يف القرآن تتيح لنا ن دراسةإىل ذلك كله، فإإضافة 
الطريق ملعرفة  نالتفاسري ومعرفة مناهجها، وتيسر لالباب واسعا للوقوف على أكثر ا ناالقرآن، وتفتح ل

 اجتهادات املفسرين حسب مدارسهم حول معاين ألفاظ القرآن وآايته.

 أمهية البحث
األسئلة القائمة على أسباب اختياره،  ، أو على األقل، إاثرةظهر أمهية البحث يف حماولة إجابتناوت

 وتتجلى يف اآليت: 

 قرآن وذلك لتتم اإلشادة ابملناهجمعرفة املناهج البحثية املستخدمة يف إثبات اإلعجاز يف ال  -1
املناهج اخلاطئة املبنية على العلمية السليمة اليت تتوافق مع مسائل هذا العلم والتحذير من 

 االنتقاء واالختيار دون مستند علمي.
ج غري بيان بعض أخطاء املتكلمني يف اإلعجاز يف القرآن والتنويه إىل أن سببه تطبيق مناه -2

 بة، أو قلة علم بصاحبها.صيصحيحة وإغفال للمناهج امل
ن يف الصدر األول اعتبارا التنبه إىل ضرورة معرفة الباحث يف إعجاز القرآن أبقوال املفسري -3

لكون اجتهاداهتم مشعل هداية ملن رام تدبر القرآن، وعدم التعايل على أقواهلم ابلتذرع بوفرة 
العلم يف هذا الزمان، فإنه وإن أضحى العلم على وفرة فالعقول ليست كالسابقة، شغلتها 

اليت يف الصدر الدنيا واألهواء وذهب نورها، فظهر عليها التبلد والتسرع ليست كتلك 
 األول يغلب عليها احللم واألانة والطمأنينة وعدم التوتر.

 أهداف البحث
 وهندف من خالل حبثنا إىل:
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حصر أكثر مناهج البحث العلمية املستخدمة يف كتب اإلعجاز يف القرآن وحبوثه مع بيان  -1
 من أخذ هبا من املؤلفني.

 يف القرآن وحبوثه. التمثيل  ملناهج البحث املستخدمة يف  كتب اإلعجاز -2
 نقد املناهج البحثية املستخدمة يف كتب اإلعجاز يف القرآن، وبيان مدى مناسبتها لضروبه. -3
 بيان امتداد بينة رسالة اإلسالم. -4
حتفيز املسلمني ودفعهم لالكتشاف بدافع إمياين، ودفعهم للمبادرة أبخذ الزاد العلمي من  -5

 منطلق تعبدهم هلل تعاىل.
الدقيق بني ما يف الكتاب والسنة, وما اكتشفه علماء الكون من حقائق وأسرار  بيان التوافق  -6

 كونية مل يكن يف إمكان بشر أن يعرفها وقت نزول القران.

 الدراسات السابقة
. 1اشتغل حول قضية اإلعجاز كثري من الباحثني، ومل أر أحدا مجع بني قضااي اإلعجاز بعامة يف كتاب

ألفت يف قضية اإلعجاز أتخذ املوضوع من طرف معني وحتلله من جهة  فكل ما اطلعت عليه من كتب
معينة. وقد حاولت مجع كل ما يثار حوله يف هذه الرسالة، وإن كان حتديدها بعدد معني من 

 الصفحات، جيعلين أقدم بعض جوانبها ملخصا للملخص، وهللا أسأل العون والقبول.

 منهج البحث
 اسا، إن شاء هللا تعاىل:أما منهجي يف البحث فسيعتمد أس

اعتمدت املنهج االستقرائي املقارن وعمدت إىل التحليل والتمثيل واملناقشة للخروج برؤية   -1
 كليـة عن البحث.

 عزو الكالم لقائليه ومن كتبهم املعتمدة وعدم نقل قول ألحد من كتاب غريه. -2

                                                                 
، ولكنها إما أخذت موضوع اإلعجاز عجازكثرية تكلمت يف أتصيل اإلوث وكتب  حب البد من اإلشارة هنا إىل وجود 1

، احلاضر عصران حىت النبوية البعثة منذ القرآن إعجاز فكرةكما يف كتاب:   أترخيه،و أتصيله،و تعريفه،عموما، من حيث 
. ه الذي هو فيهعصر  حىت بدايتها منذ الكرمي القرآن إعجاز يف واملؤلفات الدراسات تتبع حيثلألستاذ نعيم احلمصي، 

 يرتضيه، ال ملا ذم وال يستحسنه، ما على فيه ثناء ال حيادايً  يكون أن وحرص اترخيياً، عرضا اآلراء فيه عرض وقد
 فقهه،و  أمهيته، أو من حيث .مسائل من فيها جاء ما أبرز يف املؤلفات تلك واختصر عرضها، اليت األقوال وانقش

 عدا وغريها العلمية التفاصيل يف وضاخل دون ،الكرمي القرآن حول حيكت اليت املؤامرات بعض على الردو  وشروطه،
م، ٢٠٠١مية عام سالاإل صدر يف بغداد عن اجلامعة ١القرآن منهل العلوم )ط/ . كما هو كتاب،مثلةاأل بعضتقدمي 

الباب  -قرآن الكرمي. كذلك جتده يف كتايب )املنظار اهلندسي للببريوتويف طبعته الدولية عن دار الكتب العلمية 
 االول(.
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 عزو اآلايت الكرمية، وختريج األحاديث النبوية. -3
 رد ذكرهم يف الرسالة عند وروده أول مرة.ترمجة األعالم الوا -4
 وضع خامتة تتضمن أهم نتائج البحث. -5
 ختم الرسالة بثبت للمراجع وفهرس للموضوعات. -6

 خطة البحث
 تتكون خطة البحث من مقدمة ومتهيد ومخسة أبواب وخامتة:

البحث، ، واألهداف املرجو حتقيقها منه، وخطة املوضوع، وأسباب اختيارهوتشمل أمهية املقدمة: 
 ومنهجي فيه، وذكر أهم مصادره ومراجعه.

 :ستة مباحثويشمل التمهيد: 
 يف معىن املعجزةاألول: 

 اآلية الثاين: 

 الثالث: الربهان 

 الرابع: الدليل 

 اخلامس: احلجة 

 السادس: السلطان

 :ثنانفصالن اوفيه الباب األول: يف نشأة مصطلح إعجاز القرآن أو معجزة القرآن: 
 فكرة إعجاز القرآن اتريخألول: االفصل 

 هل اإلعجاز وسيلة ملعرفة احلق ؟الفصل الثاين: 

 فصول: مخسةوفيه : إنكار اإلعجازالباب الثاين: 
 وصف القرآن ألول:االفصل 

 معىن املعارضة الفصل الثاين:

 املعارضون: لثالفصل الثا

 املتهمون ابملعارضة: الرابعالفصل 

 القول ابلصرفة: اخلامسالفصل 
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 فصول: أربعةيه وفالباب الثاين: يف أمساء القرآن وأوصافه: 
 : يف عالقة القرآن ابللغةالفصل ألول

 : يف عالقة القرآن ابلعلماينلثلفصل اا

 هل القرآن كتاب علم ؟: الثالثالفصل 

 اتريخ األنبياء واتريخ العلم: الرابعالفصل 

 وفيه أربعة فصول:الباب الثالث: يف حتدي القرآن: 
 وجوه التحدي يف القرآنالفصل األول: 

 وجوه التحدي ابلقرآنالفصل الثاين: 

 ؟ الفصل الثالث: من هم الذين حتداهم القرآن

 .تعقيب حول مسألة التحديالفصل الرابع: 

 :فصالن اثنانوفيه الباب الرابع: يف إعجاز القرآن: 
 القرآن من دقيق العلم ؟الفصل األول: يف السؤال، ملاذا مل يكتشف املسلمون ما بث يف 

 الفصل الثاين: يف التوجيه العلمي للقرآن، 

 :اثنني ويتضمن فصلنيالباب اخلامس: أمثلة من إعجاز القرآن والسنة: 
 الفصل األول: يف إظهار التوافق الدقيق بني ما يف القرآن واحلقائق العلمية اليقينية.

  منه.الفصل الثاين: يف تثوير القرآن واستنباط مسائل 

 ثبت ابملصادر واملراجع، وفهرست.خامتة و و 
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 التمهيد
بدأ هذه الدراسة مبدخل لغوي يلقي ضوءا مناسبا على أهم مصطلح يرتدد ذكره لعل من املفيد منهجيا أن ن

 ما يتصل به كاآلية واحلجة والسلطان والربهان يف هذا العمل، وهو مصطلح املعجزة، وما يتفرع منه أو
 .والدليل والبيان

 املعجزة:يف معىن 
 . 1، ومصدره اإلعجازمن الفعل  أعجزاسم فاعل  ،املعجزة لغةو 

: : أعجزه الشيءيقالو . وهو نقيض القدرة، : الضَّْعف وأصله يف اللغة التأخر عن الشيءومعىن العجز لغة
وعِجزته: جعلته عاجزاً، واسم الفاعل منه معجز، ومثاله قوله تعاىل:  وأعجزت فالانً  .فاته وقصر عن فعله

ريٍّ   ﴿ ْن َويلنٍِّ َواَل َنصن زنيَن يفن اأْلَْرضن َواَل يفن السََّماءن َوَما َلك ْم منْن د ونن اَّللَّن من والعجز  .2 ﴾َوَما أَنـْت ْم مبن ْعجن
زنينَ   ﴿تعاىل: ومنه قوله  ،وعاجزته: أردت تعجيزه، 3الضعف معناه ظانني ، 4 ﴾َوالَّذنيَن َسَعْوا يفن َآاَيتنَنا م َعاجن

 .، ألهنم ظنوا أهنم ال يبعثون، وأنه ال جنة وال انرأهنم يعجزوننا

 هو الضعف والوهن، وهو عدم القدرة، وهو اليأس: إذن، العجز ف

 نقله ما فدليله والكيس، ابألمور واحلذق النشاط ضد أيضا ومعناه والوهن، الضعف أي األول، ابملعىن فهو
 القوي املؤمن: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنه، هللا رضي هريرة أيب عن صحيحه، يف مسلم
 وإن تعجز، وال ابهلل واستعن ينفعك، ما على احرص. خري كل  ويف الضعيف املؤمن من هللا إىل وأحب خري

 تفتح لو فإن فعل، شاء وما هللا قدر:  قل ولكن. وكذا كذا  لكان كذا  فعلت أين لو: تقل فال شيء أصابك
 . 5الشيطان ابب

                                                                 
 .98-97، ص6لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بريوت، الطبعة األوىل، اجلزء  1
 .22، اآلية 29سورة العنكبوت، السورة  2
 – بريوت النموذجية، الدار - العصرية املكتبة حممد، الشيخ يوسف: حتقيق الرازي، احلنفي الدين زين الصحاح، خمتار 3

 .413, صم1999/  هـ1420 اخلامسة،: الطبعةصيدا، 
 .51، اآلية 22سورة احلج، السورة  4
 .2052رواه مسلم، رقم احلديث  5
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 دان من الكيس: قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنه، هللا رضي أوس بن شداد عن الرتمذي، نقل وما
 .1هللا على ومتىن هواها نفسه أتبع من والعاجز املوت، بعد ملا وعمل نفسه

بكر قال حدثنا  أيبما نقله ابن أيب شيبة يف كتاب األدب، عن وهو ابملعىن الثاين، أي عدم القدرة، فدليله 
، وانتضلوا عياش عن عاصم عن أيب العدبس قال، مسعت عمر يقول: أخيفوا اهلوام قبل أن ختيفكم ابن

، وأخيفوا احليات من قبل بدار معجزةا واخشوشنوا واجعلوا الرأس رأسني، وفرقوا عن املنية، وال تلثوا ومتعددو 
 .2أن ختيفكم وأصلحوا مثاويكم

 يقول أبو متام يف النظر إىل احملبوب :

 واندى قلوب القوم هل من مبارز ***إذا ما انتضى سيف املالحة طرفه  

 على أنه عن غريه غري عاجز  ***  هعجزت فألقى السلم قليب لطرف

 :ويقول هباء الدين زهري يف املعاتبة 

 خالئق غر فيكم وغرائز ***   أأحبابنا ابهلل كيف تغريت    

 لقد ساءين العتب الذي جاء منكم  وإين عنه لو علمتم لعاجز

 لكم عذركم أنتم مسعتم فقلتم    وحمتمل ما قد مسعتم وجائز

                                                                 
 بن وضمرة املروزي، هو: إسحاق بن علي. ثقات اإلسناد رجال وابقي مرمي، أيب بن بكر أيب لضعف ضعيف إسناده 1

 الطيالسي أخرجه طريقه ومن ،( 171)الزهد  يف املبارك ابن عند وهو .احلمصي عتبة أبو الزُّبَيدي ص هيب ابن هو: حبيب
 1/57 واحلاكم ،(1485)الشاميني  مسند ويف ،(7143)الكبري  يف والطرباين ،(2459) والرتمذي ،(1112)
 السنن يف والبيهقي ،(185)الشهاب  مسند يف والقضاعي ،8/174و 1/267 احللية يف نعيم وأبو ،4/251و
 التفسري ويف ،(4116)السنة  شرح يف والبغوي ،12/50التاريخ  يف واخلطيب ،(10546)الشعب  ويف ،3/369
 ال: بقوله األول املوضع يف الذهيب فتعقبه املوضعني، يف احلاكم وصححه حسن، حديث هذا: الرتمذي قال. 2/305

 .الثاين املوضع يف يتعقبه ومل واه، بكر أبو وهللا،
 من( 4117) السنة شرح يف والبغوي ،(991) اآلداب يف والبيهقي ،(4260) ماجه بنوا ،(2459) الرتمذي وأخرجه

الشاميني  مسند ويف ،(863) الصغري ويف ،(7141)الكبري  يف الطرباين وأخرجه .به مرمي، أيب بن بكر أيب عن طرق
 عن َغْنم، ابن عن مكحول، عن هللا، عبد بن وغالب يزيد بن ثور عن السكسكي، بكر بن عمرو طريق من( 463)

 . صحيح ومعناه نظر، إسناده يف فاحلديث .اهـ مرتوك السكسكي بكر بن وعمرو. به شداد،
(، عن ابن عياش عن عاصم عن أيب العدِيس، 6379: 9-23) األدب ابن أيب شيبة يف املصنف يفأخرجه أبو بكر  2

قال: مسعت عمر يقول فذكره. يف هذا األثر أبو العديس األكرب روى عن عمر، قال ابن حجر: مقبول، واملوقو أحسن 
 حاال من املرفوع.
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. قال: األعلى بن محاد عبد عناليأس أوالتسويف، ودليله ما نقله مسلم يف صحيحه،  وهو ابملعىن الثالث،
قرأت على مالك بن أنس. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك، فيما قرئ عليه، عن زايد بن سعد، عن 

يقولون:  ـم اب رسول هللا صلى هللا عليه وسلأدركت انسا من أصح أنه قال: ،عمرو بن مسلم، عن طاوس
كل شيء بقدر. :  ـمسلقال رسول هللا صلى هللا عليه و كل شيء بقدر. قال ومسعت عبدهللا بن عمر يقول: 

بُّ فعله ابلتَّسويف وهو عاِم يف حىت العجز والكيس. أو الكيس والعجز. أ مور  قيل: أَراد ابلَعْجز ترك ما حي 
 الدنيا والدين. 

 كما يف قول اخلنساء تفتخر بقومها :   ويكون مبعىن الظن الكاذب،

 وكانوا يظنون أن ال جت َزَّا       ***جززان نواصي فرساهنا      

 أبن لن يصاب فقد ظن عجزا  ***فمن ظن ممن يالقي احلروب 

 خرا وكنزا***   ونتخذ احلمد ذ نعف ونعرف حق القرى   

راش يصف ع قاابً: كما قال  ،ويكون مبعىن اآلخر  أَبو خن

 لنيباال  َسرَاتَه لََبناً حَ خيَ  *** هبَنيماً ، غرَي َأنَّ الَعْجَز منها

ز ه: وأَْعجاز ر ها. وَعْجز  الشيء وعنْجز ه وع ْجز ه وَعج ز ه وَعجن قال رجل من . آخره، يذكر ويؤنث األ مور: أَواخن
، فمن تعِداه ظَلم، ومن قال: ال  ،صَّر عنه َعَجَز، ومن انتهى إنليه اكتفىقَ  ربيعة بن مالك: إنن احلق بنَقَبلٍّ

َز إنالَّ من يزَة،  أَقول َعجن وهو مثل قوهلم إنن  ومن الَعْجز َعَجز. وقوله بنَقَبلٍّ َأي واضٌح لك حيث تراه،الَعجن
 .1احلق عاري

: التـَّْثبنيط، وكذلك إنذا نسبته إنىل الَعْجز. وَعجَّزَ  وأَْعَجزَه الشيء : َعَجَز عنه. يز  الرجل  وعاَجَز: ذهب  والتـَّْعجن
 .2فلم ي وَصل إنليه

 أَبو ج ْندب اهلذيل:قال 

ز وين *** ع َزاَن َخْلَفه م َدلنيالً جعلت    وفات وا يف احلجازن ليـ ْعجن

                                                                 
 .44ص  ،10 اجلزء األوىل، الطبعة بريوت، صادر دار منظور، ابن العرب، لسان 1
 .43ص ،10 اجلزء األوىل، الطبعة بريوت، صادر دار منظور، ابن العرب، لسان 2
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ْعَجزَة
َ
زَة  وامل ْعجن

َ
. قال سيبويه وامل ، ابلكسر على النادر والفتح على القياس ألَنه  : هو : الَعْجز  ْعَجز 

َ
ز  وامل ْعجن

َ
امل

زَة ، بف مصدر. ْعجن
َ
ز. وامل : الضعف، تقول: َعَجْزت  عن كذا َأْعجن من الَعْجز:  تح اجليم وكسرها، مفعلةوالَعْجز 

 عدم القدرة.

َزة  م  ـالو  زات األَنبياء، عليهم السالم. : ْعجن ، الذي ال يستطيعه ارق للعادةاخلمر األ ومعناها واحدة م ْعجن
نبوته  ليشهد له يف وقد جيريها على يد نبيه .يفوق طاقة املخلوق، و ال ميكن أن أيتيه إال هللا وحدهالبشر. و 

هذا الشخص هو رسول  شر :فكأهنا مبثابة قول هللا تعاىل للب .، فتكون دليال على صدقه وبرهاانالتهو رس
    : أمور ذلكيف .. و من قبلي صادق فاتبعوه، وأطيعوا أمره وال تعصوه

أان رسول هللا، أرسلين .. أيها الناسل : ــ رجل يقوم بني الناس يدعي انه نيب ، أو يدعي أنه رسول ، فيقو 
   إليكم.هللا

 ن.  ، ويكذبه آخرو  ــ سيصدقه أانس ويؤمنون به

 ه.ــ أما املكذبون فيطالبونه بدليل وبرهان على صدق دعوا

خارجة عن قدرة البشر، خارقة  ــ فيطلب من هللا اآلية والدليل والربهان ، فإن كان صادقا أيده هللا مبعجزة
 ن.ويكذبه آخرو  به،للعادة، ال حتتمل التكذيب، فيصدقه قوم ويؤمنون 

واجلاحد هو الذي يعلم احلق بقلبه ولكنه يصر  ــ فأما هؤالء املكذبون بعد حصول املعجزة فهم اجلاحدون ،
: ـمل هللا حممدا صلى هللا عليه وسلعمال، كما قال تعاىل خماطبا رسو  على تكذيبه بلسانه، وعدم االنقياد له

َها  ﴿ َقنَـتـْ َا َواْستَـيـْ دنينَ َوَجَحد وا هبن  .1﴾  أَنـْف س ه ْم ظ ْلًما َوع ل وًّا فَاْنظ ْر َكْيَف َكاَن َعاقنَبة  اْلم ْفسن

 ضربني : ضرب من نوع قدرة البشر وضرب خارج عن قدرهتم.و املعجزة على 

ْن د ونن  ﴿ :قوله تعاىلمنه ف أما املثال على الضرب األول، رَة  عنْنَد اَّللَّن َخالنَصًة من ار  اآْلَخن ق ْل إنْن َكاَنْت َلك م  الدَّ
ت ْم َصادنقننيَ   .2﴾  النَّاسن فـََتَمنـَّو ا اْلَمْوَت إنْن ك نـْ

َاءٍّ ق ْل أََرأَيـْت ْم إنْن َأْصَبَح َماؤ ك ْم َغْورًا َفَمْن أَيْتن  ﴿ :قوله تعاىلمنه ف وأما املثال على الضرب الثاين، يك ْم مبن
  .3﴾َمعننيٍّ 

                                                                 
 .14، اآلية 27سورة النمل، السورة  1
 .94، اآلية 2سورة البقرة، السورة  2
 .30، اآلية 67سورة امللك، السورة  3
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ال دليل على صدق النيب غري املعجزة، فإن قيل: هل يف : يقول اإلمام اجلويينواملعجزة دليل صدق النيب، 
فإن ما يـ َقدَّر  دلياًل على  ..؟ قلنا: ذلك غري ممكن املقدور نصب دليل على صدق النيب غري املعجزة

الصدق ال خيلو إمَّا أن يكون معتاًدا، وإمَّا أن يكون خارقًا للعادة، فإن كان معتاًدا يستوي فيه البَـرُّ 
والفاجر، فيستحيل كونه دليالً، وإن كان خارقًا للعادة جيوز تقدير وجوده ابتداًء من فعل هللا تعاىل، فإذا مل 

 .1لدعوى، فهو املعجزة بعينهايكن ب دٌّ من تعلُّقه اب

 ، نذكرها تباعا:2وقد وردت مشتقات مادة "عـ..جـ..ز" يف ستة وعشرين موضعا يف كتاب هللا تعاىل

 : أََعَجْزت  

يهن قَاَل اَي َويـَْلَتا ﴿قال تعاىل:  َأْن  أََعَجْزت   فـَبَـَعَث اَّللَّ  غ َرااًب يـَْبَحث  يفن اأْلَْرضن لنري نيَه  َكْيَف يـ َوارني َسْوأََة َأخن
َن النَّادنمننيَ  ي فََأْصَبَح من ْثَل َهَذا اْلغ رَابن فَأ َوارنَي َسْوأََة َأخن  .4أي: أضعفت أن أسرت جثة أخي  .3 ﴾َأك وَن من

. مث تفيد والبد استنقاص العاجز لنفسهوهذا أول من تربأ من العجز من بين آدم، والرباءة من العجز قلت: 
ظهر له التفوق، إذ أنه تعلم ممن دونه، بل من حيوان. وتعلمه من احليوان يعلم به إنه بني عجزه من حيث 

 أمران:

 أن أكون.. تأعجز سه حىت توهم أنه ال يعجز، فقال: األول تومهه التفوق يف نف

  .5والثاين: حتقق العجز فيه، من حيث أنه مل يفقه كيف يفعل جبرميته حىت جاء غراب فدله على ذلك

                                                                 
 عبد املنعم عبد وعلي موسى يوسف حممد: حتقيق اجلويين، احلرمني إمام االعتقاد، أصول يف األدلة قواطع إىل اإلرشاد 1

 .331، ص م1950 – هـ 1369 – مصر – السعادة مبطبعة طبع احلميد،
سري للدراسات ، الصادر عن مركز تفعبدهللا إبراهيم جلغوم لألستاذاملعجم املفهرس الشامل أللفاظ القرءان الكرمي ، 2

 .745، ص2اجلزء  .م 2015هـ  1436، الطبعة األويل السعودية -الرايض- القرءانية
لفظة، مبا  77432 أدق وأوىف معجم أللفاظ القرءان، إذ اشتمل على يعتربو  ،ملعجم يف جملدين من احلجم الكبرييقع او 

إضافة  ،ايت فيه من مصحف املدينة النبوية، أي كما هي يف رسم املصحف. ومما مييز املعجم نسخ اآليف ذلك األدوات
لفاخرة ، إضافة إىل الطباعة الواردة يف كل صفحة يف رأس الصفحةاوإثبات جذور األلفاظ  ،إىل إحصاءات وجداول كثرية

وقد استعنت به يف أغلب إحصاءايت يف هذه الرسالة. وهللا أسأل يل ولصاحبه اهلدى والثبات . امللونة، والتنسيق اجلميل
 على احلق.

 .31، اآلية 5سورة املائدة، السورة  3
  .339ص  م،1997القاهرة، الطبعة األوىل،  -للطباعة والنشر والتوزيع، دار الصابوين لصابويناصفوة التفاسري ،  4
احليوان. مث  من حىت بنا، حييط واالعتبار بكل ما ومثيالهتا يف القرآن، تدل على بيان ضرورة التعلم اآلية واحلق أن هذه 5

لعالقة: التعلم منها، والثاين: إهنا تنص على العالقة اليت جيب أن تكون لإلنسان مع بقية الكائنات، فكان أول هذه ا
 بئرا فنزل العطش، عليه فاشتد ميشي رجل اإلحسان إليها، كما هو قوله صلى هللا عليه وسلـم، فيما رواه البخاري: بينا
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زَ  زَه   -ن عجن  : نـ ْعجن

زَ َوأانَّ ظَنَـنَّا َأْن َلْن  ﴿قال تعاىل:  زَه  اَّللََّ يفن اأْلَْرضن َوَلْن  ن عجن  ،1﴾َهَرابً  نـ ْعجن

 والعجز طريق إىل اهلروب أو االنقياد.

زَه    :لنيـ ْعجن

                                                                                                                                                                                            
ِفـه فمأل يب، بلغ الذي مثل هذا بلغ لقد: فقال العطش، من الثرى أيكل يلهث، بكلب هو فإذا َخرَج، مث منها، فشرب  خ 

  كل  يف: قال أجرا؟ البهائم يف لنا وإنِ : هللا رسول اي: قالوا له، فغفر له، هللا فشكر الكلب، فسقى رقى، مث بفيه أمسكه مث
 وسلم، فيما رواه الشيخان: ع ذبت عليه هللا كما هو قوله صلى  والثالث: السخط على من آذاها ظلما، .أجر رطبة كبد
 من أتكل تركتها هى وال حبستها، إذ سقتها، وال أطعمتها هى ال النار، فيها فدخلت ماتت، حىت سجنتها هرِة، يف امرأة

 ببطنه ظهره لصـــق قد ببعري وسلم عليه هللا صلى هللا رسول األرض. والرابع: حسن استعماهلا: ومنه حديث مرور خ شاش
 اركبوها: رواية ويف صاحلة، لوهاوك صاحلة، فاركبوها املعجمة، البهائم هذه يف هللا اتقوا :وهزاله، فقـــال ضعفه شِدة من

: فقالت فضرهبا، ركبها إذ بقرة يسوق رجل بينا وسلم فيما روى أبو داود: عليه هللا صلى هللا وقوله. مساان وكلوها صحاحا،
لق مل إنِـا  أردفين: قال عنه أنه هللا رضي جعفر بن عبدهللا وأمحد عن داود ومنه ما روى أبو .للحرث خ لقنا بل هلذا، ُن 

 به استرت ما أحبِ  وكان الناس، من أحدا به أحِدث ال حديثا إىلِ  فأسرِ  يوم، ذات خلفه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 رأى فلما مَجل، فإذا األنصار، من لرجل حائطا فدخل النخل، حائش أو هدف: وسلم حلاجته عليه هللا صلى هللا رسول
 هذا ربِ  من: فقال فسكن، وذفراه، سنامه إىل سراته فمسح ص النيب فأاته عيناه، وذرفت حنِ  وسلم عليه هللا صلى النيب

 هذه يف هللا تتقي أفال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال!  هللا رسول اي يل: فقـــال األنصار، من فىت فجاء اجلمل؟،
 وسلم عليه هللا صلى اذيتها، كما يف قولهوتدئبه. واخلامس: عدم  جتيعه أنك إىلِ  شكا فإنه! إايها؟ هللا مِلكك اليت البهيمة

 مل بلد إىل لتبلغكم لكم سِخرها إمنا تعاىل هللا فإن منابر، دوابكم ظهور تتخذوا أن إايكم: عنه هللا رضي هريرة أبو رواه فيما
 ذلك والسادس: النهي عن قتل بعضها، من .حاجاتكم فاقضوا فعليها األرض، لكم وجعل األنفس، بشقِ  إالِ  ابلغيه تكونوا

 قتل عن هنى: وسلم عليه هللا صلى النيب إن: قال عنه هللا رضي عباس ابن والدارمي، ورواه ماجه وابن داود أبو أخرجه ما
: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول والِصرد. والسابع: األمر بقتل بعضها، قال واهلدهد، والنحلة، النمل،: الدواب من أربع
والثامن: حترمي  ومسلم. البخاري أخرجه العقور،  والكلب والفأرة، والغراب، احلدأة،: واحلََرم احللِ  يف يقتلن كلهن  أربع

غرضا.  روح فيه شيئا تتخذوا ال: قال هللا رسول أن عنه هللا رضي عباس بن عبدهللا اختاذها غرضا: ومنه ما روي عن
 يزرع أو غرسا يغرس مسلم من ما: وسلم، فيما روى مسلم عليه هللا هو قوله صلى والتاسع: األجر عما طعم منها، كما

 .صدقة به له كان  إالِ  هبيمة، أو إنسان أو طري منه فيأكل زرعا،
 ؟ لألنسان األول املعلم ليكون املخلوقات دون من وتعاىل سبحانه أختاره مث ال يعدم أحد أن يسأل: ملاذا

 أكرب ميلك الغراب أبن ذلك ويعلل اإلطالق، على وأمكرها الطيور أذكى هو الغراب أن العلمية الدراسات فقد أثبتت
 عامل سلوك دراسات أثبتتها اليت املعلومات بني ومن. املعروفة الطيور كل  يف اجلسم حجم إىل ابلنسبة دماغ لنصفي حجم

 سبحانه هللا وضعها اليت الفطرية العدالة قوانني حسب نظامها على خيرج فرد أي اجلماعة حتاكم وفيها الغرابن حماكم احليوان
 .هبا اخلاصة عقوبتها الغرابن مجاعة عند جرمية ولكل هلا وتعاىل

 .12، اآلية 72سورة اجلن، السورة  1
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نـْه ْم قـ وَّ  ﴿قال تعاىل:  ْم وََكان وا َأَشدَّ من ْن قـَْبلنهن ري وا يفن اأْلَْرضن فـَيَـْنظ ر وا َكْيَف َكاَن َعاقنَبة  الَّذنيَن من ًة َوَما أََوملَْ َيسن
زَه  َكاَن اَّللَّ   ْن َشْيءٍّ يفن السََّماَواتن َواَل يفن اأْلَْرضن إننَّه  َكاَن َعلنيًما َقدنيرًا لنيـ ْعجن كان ليسبقه أي: ما   .1 ﴾من

 .2ويفوته من شيء من األشياء كائناً ما كان فيهما

ز ونَ   : اَل يـ ْعجن

ز ونَ َواَل حَيَْسََبَّ الَّذنيَن َكَفر وا َسبَـق وا إننَـّه ْم  ﴿قال تعاىل:   .3 ﴾ اَل يـ ْعجن

 : َعج وزٌ 

يبٌ  َعج وزٌ  قَاَلْت اَي َويـَْلىَت أَأَلند  َوأانَ  ﴿قال تعاىل:   .4 ﴾َوَهَذا بـَْعلني َشْيًخا إننَّ َهَذا َلَشْيٌء َعجن

 .5 ﴾َعقنيمٌ  َعج وزٌ  فَأَقْـبَـَلتن اْمَرأَت ه  يفن َصرَّةٍّ َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَاَلتْ  ﴿قال تعاىل: 

 : َعج وزًا

 .6 ﴾يفن اْلَغابنرنينَ َعج وزًا إنالَّ  ﴿قال تعاىل: 

 .7 ﴾اْلَغابنرنينَ يفن َعج وزًا إنالَّ  ﴿وقال تعاىل: 

 : أَْعَجاز  

َقعنرٍّ  أَْعَجاز  تـَْنزنع  النَّاَس َكأَنَـّه ْم  ﴿قال تعاىل:   .8 ﴾َُنْلٍّ م نـْ

مٍّ ح س وًما فـَتَـَرى اْلَقْوَم فنيَها َصْرَعى َكأَنَـّه ْم  ﴿قال تعاىل:  ْم َسْبَع لََيالٍّ َوََثَاننَيَة َأايَّ َُنْلٍّ  أَْعَجاز  َسخََّرَها َعَلْيهن
 .9 ﴾ةٍّ َخاونيَ 

زنينَ   :1 م َعاجن

                                                                 
 .44، اآلية 35سورة فاطر، السورة  1
 . 4/356فتح القدير ، للشوكاين  2
 .59، اآلية 8سورة األنفال، السورة  3
 .72، اآلية 11سورة هود، سورة  4
 .29، اآلية 51سرة الذارايت، سورة  5
 .171، اآلية 26سورة الشعراء، سورة  6
 .135، اآلية 37سور الصافات، سورة  7
 .20، اآلية 54سورة القمر، سورة  8
 .7، اآلية 69سورة احلاقة، سورة  9
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زنينَ َوالَّذنيَن َسَعْوا يفن َآاَيتنَنا  ﴿قال تعاىل:  يمن  م َعاجن  ،2 ﴾أ ولَئنَك َأْصَحاب  اجلَْحن

زنينَ َوالَّذنيَن َسَعْوا يفن َآاَيتنَنا ﴿ وقال تعاىل:  ْن رنْجزٍّ أَلنيمٌ  م َعاجن  ،3﴾ أ ولَئنَك هَل ْم َعَذاٌب من

زنيَن َوالَّذنيَن َيْسَعْوَن يفن َآاَيتنَنا وقال تعاىل: ﴿   ،4 ﴾أ ولَئنَك يفن اْلَعَذابن حم َْضر ونَ م َعاجن

فلما التبس ، 5معاجزين، أي: ظانني ومقدرين أن يعجزوا هللا سبحانه ويفوتوه فال يعذهبم ، قاله الزجاج
 .6وعليه إال تكرباعليهم األمر سعوا معاجزين يف آايت هللا، وما زادهم من احلق إال بعدا 

زٍّ    :مبن ْعجن

ْب َداعنَي اَّللَّن فـََلْيَس ﴿ قال تعاىل:  زٍّ َوَمْن اَل جي ن ْن د وننهن أَولنَياء  أ ولَئنَك يفن َضاَللٍّ مبن ْعجن يفن اأْلَْرضن َولَْيَس َله  من
 ،7﴾ م بننيٍّ 

 .8وأعجز العجز عجز النفس عن توحيد خالقها من بعد ما تبني هلا

زني  :9 م ْعجن

يح وا يفن اأْلَْرضن أَْربـََعَة َأْشه رٍّ َواْعَلم وا أَنَّك ْم َغيـْر   ﴿قال تعاىل:  زني َفسن  ،1 ﴾اَّللَّن َوَأنَّ اَّللََّ خم ْزني اْلَكافنرنينَ  م ْعجن

                                                                                                                                                                                            
ز وننا أَلهنم  قال الزجاج: معناه ظانِنني َأهنم 1 التفسري: م عاجزين  ظنوا أهنم ال ي بعثون وأَنه ال جنة وال انر، وقيل يفيـ ْعجن

زين، وأْتويلها ز ون م معاندين وهو راجع إنىل اأَلِول، وقرئت م َعجِن عنه  ، ويـ ثـَبِنط وهنمـمن اتبع النيب، صلى هللا عليه وسلَأهنم يـ َعجِن
ميان ابآلايت وقد أَْعَجزهم.  وعن اإلن

 .51، اآلية 22ة سورة احلج، السور  2
 .5، اآلية 34سورة سبأ، السورة  3
 .38، اآلية 34سورة سبأ، السورة  4
، ص 3هـ، اجلزء 1414، 1، الطبعة بريوت دمشق، - الطيب الكلم دار كثري،  ابن دار ،فتح القدير ، للشوكاين 5

460. 
زنينَ  تعاىل قوله يف عرفة ابن قال 6 ز ون َأي م عاجن اننع وهنم يقاتلوهنم َأي هللا وأَولياءَ  األَنبياءَ  ي عاجن وهم ومي   عن الَعْجزن  إنىل لي َصريِن

ز   وليس هللا، أَمر  .إنليه إنال منه َمْلَجأَ  وال اأَلرض يف وال السماء يف قٌ خل ثناؤه، جل هللَا، يـَْعجن
 .32، اآلية 46سورة األحقاف، السورة  7
و لعل النفس االنسانيه اذا استغرقها العجز عن ادراك كمال العجز، فقد صارت مدركه للعجز من طريق املعرفه ال من  8

نه، و هللا تعاىل حميط ابلعقل، العجز عن درك االدراك ادراك، و قيل من عرف هللا كل لسا وقدميا قيل: .طريق املقدمات
من قصر فهمه عن ادراك طه اجلزء ابلكل ىف غايه البعد، و احاوبصفاته و العقل به،  طيفكيف يتصور ان حي فوق العقل،و 

من يعجز ولو نظر املرء لتبني له أن  .عجبهروره و ليس لقصوره مستند اال غاستعداده الدراك عجزه و  ةفهو لقلهذا العجز 
ادراك هذه املعاىن تفاوت ىف االعرتاف ابلعجز عن ويبقى دوات، فهو عن صفات خالقه اعجز، عن صفات ذى اهليئه واأل

 .عظيم
تعلق إدراك العجز ابلعلم، وهو قوله تعاىل: واعلموا أنكم غري معجزي هللا.. فاعلموا أنكم غري معجزي هللا. وهذا من  9

 أشد ضروب العجز أن يتعلم املرء ليتقوى بعلمه على األشياء فإذا علمه الذي أراد به التقوي جيده داللة على عجزه.
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َن اَّللَّن َوَرس ولنهن إنىَل النَّاسن يـَْوَم احلَْجِن اأْلَْكرَبن َأنَّ اَّللََّ بَرن  ﴿وقال تعاىل:  َن اْلم ْشرنكننَي َوَرس ول ه  فَإنْن َوأََذاٌن من يٌء من
ت ْم فَاْعَلم وا أَنَّك ْم َغيـْر   ٌر َلك ْم َوإنْن تـََولَّيـْ ت ْم فـَه َو َخيـْ زني تـ بـْ رن الَّذنيَن َكَفر وا بنَعَذابٍّ أَلنيمٍّ  م ْعجن  .2 ﴾ اَّللَّن َوَبشِن

زنينَ   :م ْعجن

زنينَ  أ ولَئنَك ملَْ َيك ون وا ﴿قال تعاىل:  ْن أَْولنَياَء ي َضاَعف  هَل م  اْلَعَذاب   م ْعجن ْن د ونن اَّللَّن من يفن اأْلَْرضن َوَما َكاَن هَل ْم من
ر ونَ   ،3 ﴾َما َكان وا َيْسَتطنيع وَن السَّْمَع َوَما َكان وا يـ ْبصن

زنينَ اَل حَتَْسََبَّ الَّذنيَن َكَفر وا  ﴿وقال تعاىل:  ري  يفن اأْلَْرضن َوَمْأَواه م  ال م ْعجن  .4.5 ﴾نَّار  َولَبنْئَس اْلَمصن

زنينَ   : مبن ْعجن

زنينَ إننَّ َما ت وَعد وَن آَلَتٍّ َوَما أَنـْت ْم  ﴿قال تعاىل:    ما حيث املوت يدرككم: يعين بفائتني،: أي ،6 ﴾مبن ْعجن
 .7كنتم

زنينَ َوَيْستَـْنبنئ وَنَك َأَحقٌّ ه َو ق ْل إني َوَريبِن إننَّه  حلََقٌّ َوَما أَنـْت ْم  ﴿وقال تعاىل:   ،1 ﴾مبن ْعجن

                                                                                                                                                                                            
 2، اآلية 9التوبة، السورة سورة  1
 .3، اآلية 9سورة التوبة، السورة 2
 .20، اآلية 11سورة هود، السورة  3
 .57، اآلية 24سورة النور، السورة  4
 اجلزء ورقم آليا، مرقم الكتاب اإلسالمية، الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس حطيبة، أمحد حطيبة، أمحد تفسري  5

 .  101، الدرس الدرس رقم هو
: أي جعفر، أيب وقراءة عاصم قراءة هي ،(حَتَْسََبَّ  ال: )فقوله ابلغائب، وجاءت ابخلطاب جاءت ،(حَتَْسََبَّ  ال: )قال: قوله

 وأما .األرض يف وتعاىل سبحانه هللا يعجزون املشركني هؤالء أن حتسب وال تظن ال: وسلم عليه هللا صلى للنيب هنا يقول
ََب  ال: )القراء ابقي وقراءة ،(األرض يف معجزين كفروا  الذين حيَسَب ال: )محزة وقراءة عامر ابن قراءة  كفروا  الذين حتسن

 القراء ابقي وأما السني، بفتح جعفر وأبو ومحزة عامر وابن عاصم( حتَسب: )يقرأ القرآن كل  ففي ،(األرض يف معجزين
ب) فيقرءون  بفتح كلها  ،(حيسََب ) أو( حتسََب ) أو( حيَسب) أو( حتَسب: )القرآن كل  يف يقرءوهنا أربعة: إذاً  .ابلكسرة( حتسن
ب: )كلها  األلفاظ هذه فيقرءون القراء ابقي وأما جعفر، وأبو ومحزة وعاصم عامر ابن: هم وهؤالء السني، ب)و( حتسن ( حيسن

َب)و َب)و( حتسن  تنصب وهي وسلم، عليه هللا صلى للنيب اخلطاب على هي( حتسَب ال: )قوله .السني بكسر( حيسن
زنينَ )) الكفار، هؤالء: أي (حَتَْسََبَّ  ال: )فقوله مفعولني،  النيب هو الفاعل فهنا أنت، حتسب ال: أي(( اأَلْرضن  يفن  م ْعجن

زنينَ : ))وقوله األول، املفعول هذا( كفروا  الذين: )وقوله وسلم، عليه هللا صلى  الثاين املفعول هو هذا(( اأَلْرضن  يفن  م ْعجن
  الذين حيسََب  ال: واملعىن خلف، عن إدريس وقراءة محزة وقراءة عامر ابن قراءة( حيسََب  ال: )الغائب على والقراءة .لتحسب

زنينَ ) و األول، املفعول هو أنفسهم: قوله فهنا األرض، يف وتعاىل سبحانه هللا يعجزون أنفسهم كفروا  هو( اأَلْرضن  يفن  م ْعجن
 الثاين... املفعول

 .134، اآلية 6األنعام، السورة سورة  6
 للنشر طيبة دار احلرش، مسلم سليمان - ضمريية مجعة عثمان - النمر هللا عبد حممد: حتقيق البغوي، التنزيل، معامل 7

 .191ص ،3اجلزء م، 1997 - هـ 1417 الرابعة، الطبعة والتوزيع،
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َا أَيْتنيك ْم بنهن اَّللَّ  إنْن َشاَء َوَما أَنـْت ْم  ﴿وقال تعاىل:  زنينَ قَاَل إنمنَّ  2 ﴾مبن ْعجن

ْم َفَما  ﴿وقال تعاىل:  زنينَ  ه مْ َأْو أَيْخ َذه ْم يفن تـََقلُّبنهن  ،3 ﴾مبن ْعجن

زنينَ  َوَما أَنـْت مْ  ﴿وقال تعاىل:  ْن َويلنٍِّ َواَل َنصنريٍّ  مبن ْعجن ْن د ونن اَّللَّن من  ،4،5 ﴾يفن اأْلَْرضن َواَل يفن السََّماءن َوَما َلك ْم من

ْن َهؤ اَلءن سَ  ﴿وقال تعاىل:  يبـ ه ْم َسيِنَئات  َما َكَسب وا َوَما ه مْ فََأَصابـَه ْم َسيِنَئات  َما َكَسب وا َوالَّذنيَن ظََلم وا من  ي صن
زنينَ   ،6 ﴾مبن ْعجن

زنيَن َوَما أَنـْت ْم  ﴿وقال تعاىل:  ريٍّ مبن ْعجن ْن د ونن اَّللَّن منْن َويلنٍِّ َواَل َنصن  .7 ﴾يفن اأْلَْرضن َوَما َلك ْم من

عدم ورود لفظ أن نشري إىل ستعرض مادة "عـ..جـ..ز" ومشتقاهتا يف القرآن الكرمي ا وحنن نوال يغيب عن
 املعجزة، وال وصف القرآن ابإلعجاز. 

اآلية  ، كما ذكران،غري أن ممعن النظر يف آايت القرآن جيد ألفاظا تدل على ما حنن بصدد التقدمي له. منها
 . والبيان والدليل واحلجة والربهان والسلطان

 :آليةا
 تلبثت: أي أتييت، قد: يقال. تثبتمبعىن  ،أتي وهي مشتقة من. الظاهرة العالمةواآلية، يف اللغة، 

. واختلفوا يف معلمة عالمةهي : أي مأاية، آية هذه: يقالو . إمكانه انتظرت: األمر أتييتو. 8وحتسبت
 . 9، كفعلة وفاعلةأقوالعلى بنائها 

                                                                                                                                                                                            
 .53، اآلية 10سورة يونس، السورة  1
 .33اآلية ، 11سورة هود، السورة  2
 .46، اآلية 16سورة النحل، السورة  3
 .22، اآلية 29سورة العنكبوت، السورة  4
ز ونَ  ال أَبهنم وصفهم كيف  القائل يقولوقد  5  أَنتم ما فاملعىن السماء؟ أَهل يف وليسوا السماء يف وال اأَلرض يف يـ ْعجن

زنينَ  زٍّ، السماء يف من وال اأَلرض يف مب ْعجن زنين أَنتم ما أَعلم، وهللا معناه،: إنسحق أَبو وقال مب ْعجن  كنتم  لو وال اأَلرض يف مب ْعجن
زنين أَنتم ما معناه: اأَلخفش وقال السماء، يف ز وننا ال َأي السماء يف وال اأَلرض يف مب ْعجن  يف وال اأَلرض يف َهَرابً  تـ ْعجن

زنينَ  السماء يف كنتم  لو أَنتم وال: قال كان  ولو املعىن يف َأشهر الفراء وقول: اأَلزهري قال السماء،  .جائزاً  لكان مب ْعجن
 .51، اآلية 39سورة الزمر، السورة  6
 .31، اآلية 42سورة الشورى، السورة  7
 .61، ص 1، اجلزء دمشق ـ القلم دار -النشر دار األصفهاين، الراغب القرآن، ألفاظ مفردات 8
 : الشنقيطي الكبري سيدي الشيخ بن سيدان العالمة يقول 9

 اإلعالل ذا قبل من وزهنا ما***  أقوال على خلف آية يف
 أيية أو أيية بل: وقيل***  أيية: وقيل أية: فقيل

 شهرة اخلليل وذا قصبة***  ومسره نبقة كتوبة
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  .2، وذلك ملعان خمصوصة1، مفردا ومثىن ومجعاالكرمي القرآن يف ،لفظ اآلية ورد وقد

َها َأْو ﴿  ذلك قوله تعاىل: من موضعاً، وَثانني ستة يف مفرداً  فجاء نـْ َرْيٍّ من َها ََنْتن ِبن َما نـَْنَسْخ منْن َآيَةٍّ أَْو نـ ْنسن
ْثلنَها أملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِن َشْيءٍّ َقدنيرٌ  قَاَل َربِن اْجَعْل يلن َآيًَة قَاَل َآيـَت َك َأالَّ ت َكلِنَم ، وقوله تعاىل: ﴿ 3﴾ من

مٍّ إنالَّ َرْمًزا َواذْك ْر َربََّك َكثنريًا َوَسبِنْح  ْبَكارن النَّاَس َثاَلثََة َأايَّ يِن َواإْلن ْلَعشن  .4﴾ ابن

تَـنْين َفَمَحْواَن َآيََة اللَّْيلن َوَجَعْلَنا َآيََة َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َآيَـ : ﴿ وجاء مثىن يف موضع واحد، وهو قوله سبحانه
نننَي َواحلْنَساَب وَك لَّ َشْيءٍّ َفصَّلْ  ْن َربِنك ْم َولنتَـْعَلم وا َعَدَد السِن تَـغ وا َفْضاًل من رًَة لنتَـبـْ ياًل النـََّهارن م ْبصن   .5﴾ َناه  تـَْفصن

َوَلَقْد أَنـْزَْلَنا إنلَْيَك َآاَيتٍّ بـَيِنَناتٍّ َوَما  ﴿عاىل: موضع، من ذلك قوله ت جاء مجعًا يف مخسة وتسعني ومائيتو 
ق ونَ  َا إنالَّ اْلَفاسن َّللَّن َوَما أ ْنزنَل إنلَْيك ْم َوَما أ ْنزنَل ، وقوله تعاىل: ﴿ 6﴾ َيْكف ر  هبن ْن أَْهلن اْلكنَتابن َلَمْن يـ ْؤمنن  ابن َوإننَّ من

عننَي َّللنَّن اَل َيْشتَـ  ْم َخاشن اَيتن اَّللَّن ََثًَنا قَلنياًل أ ولَئنَك هَل ْم َأْجر ه ْم عنْنَد َرهبِننْم إننَّ اَّللََّ َسرنيع  احلْنَسابن إنلَْيهن ، 7﴾ ر وَن ِبَن
، وقوله 8﴾ تٍّ ألن ويلن اأْلَْلَبابن إننَّ يفن َخْلقن السََّماَواتن َواأْلَْرضن َواْختناَلفن اللَّْيلن َوالنـََّهارن آَلَايَ  وقوله تعاىل: ﴿

ْم َآاَيتنَك َويـ َعلِنم ه م  اْلكنَتاَب َواحلْنْكَمَة َويـ زَكِنيتعاىل: ﴿  ل و َعَلْيهن نـْه ْم يـَتـْ ْم َرس واًل من ْم إننََّك أَْنَت َربَـَّنا َوابـَْعْث فنيهن هن
ل و عَ ، وقوله تعاىل: ﴿  9﴾ اْلَعزنيز  احلَْكنيم   ْنك ْم يـَتـْ َلْيك ْم َآاَيتنَنا َويـ زَكِنيك ْم َويـ َعلِنم ك م  َكَما أَْرَسْلَنا فنيك ْم َرس واًل من

َا ، وقوله تعاىل: ﴿ 10﴾ اْلكنَتاَب َواحلْنْكَمَة َويـ َعلِنم ك ْم َما ملَْ َتك ون وا تـَْعَلم ونَ  اَيتنَنا الَّذنيَن إنَذا ذ كِنر وا هبن َا يـ ْؤمنن  ِبَن إنمنَّ
َْمدن َرهبِننْم وَ  َها َكَذلنَك  إ، وقوله تعاىل: ﴿ 11﴾ ه ْم اَل َيْسَتْكربن ونَ َخرُّوا س جًَّدا َوَسبَّح وا حبن فـَق ْلَنا اْضرنب وه  بنبَـْعضن

                                                                                                                                                                                            
 جعلوا قد غاية يف هم كما***   األول املعل أن وعندهم

 له موجب وال العني وحذف***  كفاعلة  آيية بل: وقيل
سري للدراسات ، الصادر عن مركز تفعبدهللا إبراهيم جلغوم لألستاذاملعجم املفهرس الشامل أللفاظ القرءان الكرمي ،  1

 .295ص–288، ص 1اجلزء  .م 2015هـ  1436، الطبعة األويل السعودية -الرايض- القرءانية
 الرسائل سلسلة العايل التعليم وزارة القرى، أم جامعة آيدين، مصطفى حممد: حتقيق اإلسكايف، التأويل، وغرة التنزيل درة 2

 .436 – 435 ص م، 2001 - هـ 1422 األوىل،: الطبعة املكرمة، مكة العلمية البحوث معهد هبا املوصى العلمية
 .106، اآلية 2سورة البقرة، السورة  3
 .41، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  4
 .12، اآلية 17سورة اإلسراء، السورة  5
 .99، اآلية 2سورة البقرة، السورة  6
 .199، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  7
 .190، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  8
 .129، اآلية 2سورة البقرة، السورة  9

 .151، اآلية 2سورة البقرة، السورة  10
 .15، اآلية 32سورة السجدة، السورة  11
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َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا حَمْف وظًا َوه ْم َعْن  ، وقوله تعاىل: ﴿1﴾ حي ْيني اَّللَّ  اْلَمْوَتى َوي رنيك ْم َآاَيتنهن َلَعلَّك ْم تـَْعقنل ونَ 
َا م ْعرنض ون ل ون ، وقوله تعاىل: ﴿2 ﴾َآاَيهتن ْن َعَجلٍّ َسأ رنيك ْم َآاَييتن َفاَل َتْستَـْعجن ْنَسان  من  .3﴾ خ لنَق اإْلن

 : مجعنا بعضها يف ما يلي اآلية، لفظ بعض املعاين اليت يفيدها التفسري، أهل ذكر وقد

ْن َآاَيتنهن َأْن  ﴿قوله تعاىل: كما يف   والدليل، احلجة مبعىن: األول ْن تـ رَابٍّ مث َّ إنَذا أَ َومن نـْت ْم َبَشٌر َخَلَقك ْم من
ر وَن  َتشن َنك ْم َمَودًَّة َوَرمحَْ  .:.تـَنـْ َها َوَجَعَل بـَيـْ ك ْم أَْزَواًجا لنَتْسك ن وا إنلَيـْ ْن أَنـْف سن ًة إننَّ يفن َومنْن َآاَيتنهن َأْن َخَلَق َلك ْم من

َنتنك ْم َوأَْلَواننك ْم إننَّ يفن وَ  .:.َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ يـَتَـَفكَّر وَن  منْن َآاَيتنهن َخْلق  السََّماَواتن َواأْلَْرضن َواْختناَلف  أَْلسن
ْن َفْضلنهن إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنَقوْ  .:.َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنْلَعالنمننَي  للَّْيلن َوالنـََّهارن َوابْتنَغاؤ ك ْم من ْن َآاَيتنهن َمَنام ك ْم ابن مٍّ َومن

َا إننَّ يفن َومنْن َآاَيتنهن ي رنيك م  اْلبَـْرَق َخْوفًا َوَطَمًعا َويـ نَـزِنل  منَن السََّماءن َماًء فـَي ْحيني بنهن اأْلَْرَض بـَْعَد َموْ  .:.َيْسَمع وَن  هتن
َن اأْلَْرضن إنَذا  .:.َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ يـَْعقنل وَن  َْمرنهن مث َّ إنَذا َدَعاك ْم َدْعَوًة من َومنْن َآاَيتنهن َأْن تـَق وَم السََّماء  َواأْلَْرض  أبن

  .5قدرته على وأدلته تعاىل هللا حجج ومن: أي، 4﴾ أَنـْت ْم خَتْر ج وَن 

 : ﴿قوله تعاىلمنه و ، بعالمة وبعدها قبلها عِما نفصلةامل قرآنيةال وحدةال أو القرآن، من اجلملة مبعىن: الثاين
ْثلنَها أمََلْ تـَْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِن َشيْ  َها أَْو من نـْ َرْيٍّ من َها ََنْتن ِبن ْن َآيَةٍّ أَْو نـ ْنسن  .6﴾ ءٍّ َقدنيرٌ َما نـَْنَسْخ من

اَيتنَنا بـَيِنَناتٍّ قَال وا َما َهَذا إنالَّ  ﴿: تعاىل قوله ذلك من ،اخلارقة املعجزة مبعىن: الثالث فـََلمَّا َجاَءه ْم م وَسى ِبَن
ََذا يفن َآاَبئنَنا اأْلَوَّلننيَ  ْعَنا هبن ْحٌر م ْفتَـًرى َوَما مسَن  وال قصور فيها ليس هلم، قال ما على الداللة واضحات ،7 ﴾سن

 من وجل عز هللا عن أخرب فيما صدقه على دلما  الباهرةواخلوارق  املعجزات من هللا آاته ما: أي .8خفاء
 .القرآن يف كثري  املعىن هذا على اآلية وجميء. أوامره واتباع توحيده،

                                                                 
 .73، اآلية 2سورة البقرة، السورة  1
 .32، اآلية 21رة األنبياء، السورة سو  2
 .37، اآلية 21سورة األنبياء، السورة  3
 .25-20، اآلايت 30سورة الروم، السورة  4
 - هـ 1420 ، األوىل:  الطبعة الرسالة، مؤسسة  شاكر، حممد أمحد: حتقيق الطربي، القرآن، أتويل يف البيان جامع 5

 .90ص ،20 اجلزء م، 2000
 .106، اآلية 2السورة سورة البقرة،  6
 .36، اآلية 28سورة القصص، السورة  7
:  الطبعة الرسالة، مؤسسة اللوحيق، معال بن الرمحن عبد: حتقيق السعدي، املنان، كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري 8

 .616، ص م 2000- هـ1420 األوىل
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ب وا الرُّس َل أَْغَرقْـَناه ْم َوَجَعْلَناه ْم لنلنَّاسن َآيًَة  ﴿ قوله تعاىل: كما يف: مبعىن العربة والعظة،  الرابع َوقـَْوَم ن وحٍّ َلمَّا َكذَّ
أي: جعلنا إغراقنا إايهم، وإهالكنا هلم عظة وعربة للناس، يعتربون هبا.  ،1﴾ َوأَْعَتْداَن لنلظَّالنمننَي َعَذااًب أَلنيًما

يَك بنَبَدننَك لنَتك وَن لنَمْن َخْلَفَك َآيًَة َوإننَّ َكثنريًا منَن النَّاسن َعْن َآاَيتنَنا َلَغافنل ونَ  ﴿قوله تعاىل: و   .2﴾ فَاْليَـْوَم نـ َنجِن

َلى َعَلْيهن مث َّ  .:.َوْيٌل لنك لِن أَفَّاكٍّ أَثنيمٍّ  ﴿ تعاىل: قوله ذلك من القرآن، مبعىن: اخلامس رُّ َيْسَمع  َآاَيتن اَّللَّن تـ تـْ  ي صن
ْره  بنَعَذابٍّ أَلنيمٍّ  ًا َكَأْن ملَْ َيْسَمْعَها فـََبشِن  ي آايت القرآن.، أ3﴾ م ْسَتْكربن

رن ق ْل فنيهنَما إنمْثٌ َكبنرٌي  ﴿: تعاىل قوله كما يف  الشرعية، األحكام مبعىن: السادس َيْسأَل وَنَك َعنن اخْلَْمرن َواْلَمْيسن
َما َوَيْسأَل وَنَك َماَذا يـ ْنفنق وَن ق لن اْلَعْفَو َكَذلنَك يـ بَـ  ْن نـَْفعنهن نيِن  اَّللَّ  َلك م  اآْلَاَيتن َوَمَنافنع  لنلنَّاسن َوإنَْث ه َما َأْكبَـر  من

 . وحرامها حالهلا، يعرفكمو  األحكام سائر لكم بنيِن ي: أي ،4﴾ َلَعلَّك ْم تـَتَـَفكَّر ونَ 

ْم َآيٌَة َجنـََّتانن َعْن ميَننيٍّ  ﴿ مبعىن العالمة والداللة، من ذلك قوله تعاىل:: السابع َلَقْد َكاَن لنَسَبإٍّ يفن َمْسَكننهن
َالٍّ ك ل وا منْن رنْزقن َربِنك ْم َواْشك ر وا َله  بـَْلَدٌة طَيِنَبٌة َوَربٌّ َغف ورٌ  أي: عالمة دالة على أن هلم خالقاً  ،5﴾ َومشن

 فنئَـتَـنْين اْلتَـَقَتا فنَئٌة تـ َقاتنل  يفن َسبنيلن اَّللَّن َوأ ْخَرى َكافنَرٌة َقْد َكاَن َلك ْم َآيٌَة يفن  ﴿ خلقهم. وحنو ذلك قوله سبحانه:
ْم رَْأَي اْلَعنْين َواَّللَّ  يـ َؤيِند  بنَنْصرنهن َمْن َيَشاء  إننَّ يفن َذلنَك َلعنبـْرًَة ألن ويلن ا ثْـَلْيهن ة : عالمأي ، 6﴾ أْلَْبَصاريـََرْونـَه ْم من

 إنكم ستغلبون.  وداللة على صدق ما أقول:

إننَّ يفن َخْلقن السََّماَواتن َواأْلَْرضن َواْختناَلفن اللَّْيلن  ﴿ :تعاىل كما يف قوله  ،والعظمة الثامن: مبعىن القوة والقدرة
َن السََّماءن  َفع  النَّاَس َوَما أَنـَْزَل اَّللَّ  من َا يـَنـْ ْن َماءٍّ فََأْحَيا بنهن اأْلَْرَض بـَْعَد َوالنـََّهارن َواْلف ْلكن الَّيتن جَتْرني يفن اْلَبْحرن مبن  من

َا َوَبثَّ فنيَها منْن ك لِن َدابَّةٍّ َوَتْصرنيفن الرِناَيحن َوالسََّحابن اْلم َسخَّرن بـَنْيَ السََّماءن َواأْلَْرضن آَلَ  اَيتٍّ لنَقْومٍّ َمْوهتن
 . 7﴾ يـَْعقنل ونَ 

ن وَن بنك لِن رنيعٍّ َآيًَة تـَْعبَـث وَن  ﴿ قوله تعاىل: التاسع: مبعىن التبذير والتكرب، كما يف  ذ وَن َمَصاننَع  .:.أَتـَبـْ َوتـَتَّخن
 .8﴾ َلَعلَّك ْم خَتْل د ونَ 

 تكون اآلية يف القرآن:و 

                                                                 
 .37، اآلية 25سورة الفرقان، السورة  1
 .92، اآلية 10سورة يونس، السورة  2
 .8و 7، اآلايت 45سورة اجلاثية، السورة  3
 .219، اآلية 2سورة البقرة، السورة  4
 .15، اآلية 34سورة سبأ، السورة  5
 .13، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  6
 .164، اآلية 2سورة البقرة، السورة  7
 .129و 128، اآلايت 26سورة الشعراء، السورة  8
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ًا قَاَل اَي قـَْومن اْعب د وا اَّللََّ َما َلك ْم منْن إنَلهٍّ َغيـْر ه  َقْد  :  ﴿تعاىلقوله أمرا وفتنة، كما يف  َوإنىَل ََث وَد َأَخاه ْم َصاحلن
ْن َربِنك ْم َهذنهن اَنَقة  اَّللَّن َلك ْم َآيًَة َفَذر وَها أَتْك ْل يفن أَْرضن اَّللَّن َواَل مَتَسُّ  ك ْم َعَذاٌب وَها بنس وءٍّ فـََيْأخ ذَ َجاَءْتك ْم بـَيِنَنٌة من

 .1﴾ أَلنيمٌ 

َناه  َوَأْصَحاَب السَّفنيَنةن َوَجَعْلَناَها َآيًَة لنْلَعاَلمننيَ  ا، كما يف قوله تعاىل:  ﴿وأتييدأ ، وقوله تعاىل:  2﴾ َفَأجْنَيـْ
ل وَن إنلَْيك َما ﴿ يَك َوجَنَْعل  َلك َما س ْلطَااًن َفاَل َيصن خن اَيتنَنا أَنـْت َما َوَمنن اتَـّبَـَعك َما اْلَغالنب ونَ قَاَل َسَنش دُّ َعض َدَك أبَن ﴾ ِبَن
3. 

َ  قوله تعاىل:  ﴿ا، كما يف فعال خارقأو  َا َعَلى َغَنمني َويلن َها َوأَه شُّ هبن  فنيَها َمَآرنب  قَاَل هنَي َعَصاَي أَتـَوَكَّأ  َعَليـْ
ريَتـََها  .:.هنَي َحيٌَّة َتْسَعى  فَأَْلَقاَها فَإنَذا .:. قَاَل أَْلقنَها اَي م وَسى .:. أ ْخَرى قَاَل خ ْذَها َواَل خَتَْف َسن عنيد َها سن

ْن َغرْين س وءٍّ َآيًَة أ ْخَرى .:.اأْل وىَل  َك خَتْر ْج بـَْيَضاَء من  .4﴾ َواْضم ْم يََدَك إنىَل َجَناحن

ق ونَ  َوَلَقْد أَنـْزَْلَنا إنلَْيَك َآاَيتٍّ  ، كما يف قوله تعاىل:  ﴿نابيِن  الماك  وأ َا إنالَّ اْلَفاسن قوله و  ،5﴾بـَيِنَناتٍّ َوَما َيْكف ر  هبن
اَيتنَنا إنالَّ الظَّالنم ونَ  تعاىل:  ﴿  .6﴾ َبْل ه َو َآاَيٌت بـَيِنَناٌت يفن ص د ورن الَّذنيَن أ وت وا اْلعنْلَم َوَما جَيَْحد  ِبَن

مٍّ إنالَّ َرْمزًا َواذْك ْر  ا، كما يف قوله تعاىل:  ﴿رمز  وأ قَاَل َربِن اْجَعْل يلن َآيًَة قَاَل َآيـَت َك َأالَّ ت َكلِنَم النَّاَس َثاَلثََة َأايَّ
ْبَكار يِن َواإْلن ْلَعشن  .7﴾ َربََّك َكثنريًا َوَسبِنْح ابن

 .8﴾ قَاَل َربِن اْجَعْل يلن َآيًَة قَاَل َآيـَت َك َأالَّ ت َكلِنَم النَّاَس َثاَلَث َلَيالٍّ َسونايًّ  ، كما يف قوله تعاىل:  ﴿صمتا وأ

َن السََّماءن َتك ون  لََنا  تعاىل:  ﴿كما يف قوله أو طعاما،   َنا َمائنَدًة من قَاَل عنيَسى اْبن  َمْرمَيَ اللَّه مَّ َربَـَّنا أَْنزنْل َعَليـْ
َوَّلن  ْنَك َواْرز قْـَنا َوأَْنَت َخري  الرَّازنقننيَ عنيًدا ألن رناَن َوَآيًَة من  .9﴾ َنا َوَآخن

، خاصة بقوم معينني، كعصا موسى عليه السالم، ومائدة عيسى عليه السالم، وانقة وتكون حينية ظرفية
 صاحل عليه السالم، فإهنا خصت القوم الذين فيهم.

َها َآيًَة بـَيِنَنًة لنَقْومٍّ يـَْعقنل   تعاىل:  ﴿، كما يف قوله دية خاصة بقوم معيننيوأب نـْ  .1﴾ ونَوَلَقْد تـَرَْكَنا من

                                                                 
 .73، اآلية 7السورة سورة األعراف،  1
 .15، اآلية 29سورة العنكبوت، السورة  2
 .35، اآلية 28سورة القصص، السورة  3
 .22-18، اآلايت 20سورة طه، السورة  4
 .99، اآلية 2سورة البقرة، السورة  5
 .49، اآلية 29سورة العنكبوت، السورة  6
 .41، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  7
 .10، اآلية 19السورة سورة مرمي،  8
 .114، اآلية 5سورة املائدة، السورة  9
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َنا َوَجَعْلَناَها  قوله تعاىل:  ﴿ هو كماق،  وأبدية بينة جلميع اخلل ْن ر وحن َوالَّيتن َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا فنيَها من
 .2﴾ َوابـْنَـَها َآيًَة لنْلَعاَلمنني

إننَّ يفن اْختناَلفن اللَّْيلن َوالنـََّهارن َوَما َخَلَق اَّللَّ  يفن  تعاىل:  ﴿قوله  هو كما،  عنها عند الناسوأبدية مغفول 
نـَْيا َواْطَمأَنُّوا  .:.السََّماَواتن َواأْلَْرضن آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ يـَتـَّق وَن  حْلََياةن الدُّ َا إننَّ الَّذنيَن اَل يـَْرج وَن لنَقاَءاَن َوَرض وا ابن هبن

 .3﴾ َوالَّذنيَن ه ْم َعْن َآاَيتنَنا َغافنل ون

 :لربهانا
، مبعىن جعله وهو مشتق من بره. 4احلجة البينة الفاصلة والدليل القاطع الواضحيف اللغة، فهو الربهان، أما 

ويف . جاء حب ِجةٍّ قاطعة لندفع اخَلصم يقال: بـَْرَهن يـ بَـْرهنن  بـَْرَهنًة، إنذا .تثبتمبعىن  ،برهن وأ أبيض واضحا،
على صحة إنميان صاحبها لطيب نـَْفسه إبنْخراجها، وذلك  ما يدل، أي: هي 5احلديث: الصدقة برهان

  لَعالقة ما بني النْفس واملال.

 .استدالل ينتقل فيه الذهن من قضااي مسلَّمة إىل أخرى تنت ج منها ضرورةً يف اصطالح املنطقيني،  الربهانو 
، وينتهي تبعا يقوم على أساس من مقدمات يقينية أمْسَى صور االستدالل ألنه ،الق دامىعند املناطقة هو و 

. والربهنة يف ما يـ ْثبنت  قضيًة من مقدِنمات م َسلَّم هباويف اصطالح الرايضيني،  .لذلك إىل نتائَج يقينية
قياس مؤلَّف من م قدِنمات يقينيَّة نه الرايضيات أوضح صور الربهان. ويعرفه الفالسفة وأهل التصوف أب

 .6وينتهي تبًعا لذلك إىل نتائج يقينِيةٍّ 

                                                                                                                                                                                            
 .35، اآلية 29سورة العنكبوت، السورة  1
 .91، اآلية 21سورة األنبياء، السورة  2
 .7و 6، اآلايت 10سورة يونس، السورة  3
 .51، ص13لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بريوت، الطبعة األوىل، اجلزء  4
 عن :والعشرون الثالث احلديث. 5، ص2م، اجلزء 2001جامع العلوم واحلكم، ابن رجب احلنبلي، مؤسسة الرسالة،  5

 امليزان، متأل هلل واحلمد اإلميان، شطر الطهور:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنه هللا رضي األشعري مالك أيب
 والقرآن ضياء، والصرب برهان، والصدقة نور، والصالة واألرض، السماوات بني ما متأل أو متآلن هلل واحلمد هللا، وسبحان

 . مسلم رواه .موبقها أو فمعتقها نفسه، فبائع ، يغدو الناس كل  عليك، أو لك حجة
 أخرى إىل مسلمة قضااي من الذهن فيه ينتقل جاء يف معجم املصطلحات الفلسفية )النسخة االلكرتونية(، أبنه استدالل 6

 غري و صادقة تكون أن احلجة يف يفرتض و.حججا الربهان عليها يبىن اليت االستدالالت وتسمى ضرورة، عنها تنتج
 الربهان يكون وقد .املطلوب على ابملصادرة يسمى ما يف وقعنا وإال عليها، الربهنة املراد القضية تفرتض ملعلومات متضمنة

 و. فاسدا برهاان يكون خطإ على حيتوي الذي الربهان و. خاطئة أو هلا أساس ال حجج قبول بسبب معينة ألخطار عرضة
 قضية صدق تقيم براهني توجد أن املمكن من إذ القضية، كذب  على برهاان يشكل ال الربهان يف اخلطإ عن الكشف لكن

 .كاحتمال  إمنا و كيقني  ال ما
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  .1، مفردا ومثىنالكرمي القرآن يف لفظ الربهان، ورد وقد

 بعة مواضع هي:س يف مفرداً  فجاء

ت ْم َوقَال وا َلْن َيْدخ َل اجْلَنََّة إنالَّ َمْن َكاَن ه وًدا أَْو َنَصاَرى تنْلَك قوله تعاىل: ﴿  أََماننيـُّه ْم ق ْل َهات وا بـ ْرَهاَنك ْم إنْن ك نـْ
 . 2﴾ َصادنقنني

 .3﴾ َنا إنلَْيك ْم ن ورًا م بنيًنااَي أَيّـَُها النَّاس  َقْد َجاءَك ْم بـ ْرَهاٌن منْن َربِنك ْم َوأَنـَْزلْ وقوله تعاىل: ﴿ 

َا َلْواَل َأنْ وقوله تعاىل: ﴿  ْن  َوَلَقْد مَهَّْت بنهن َوَهمَّ هبن َرَأى بـ ْرَهاَن َربِنهن َكَذلنَك لنَنْصرنَف َعْنه  السُّوَء َواْلَفْحَشاَء إننَّه  من
 .4﴾ عنَبادناَن اْلم ْخَلصننيَ 

ًَة ق ْل َهات وا بـ ْرَهاَنك ْم َهَذا ذنْكر  َمْن َمعنَي َوذنْكر  َمْن قـَْبلني َبْل َأْكثَـ  وقوله تعاىل: ﴿ ْن د وننهن َآهلن ر ه ْم اَل أَمن اختََّذ وا من
 .5﴾ وَن احلَْقَّ فـَه ْم م ْعرنض ونيـَْعَلم  

َساب ه  عنْنَد َربِنهن إننَّه  اَل يـ ْفلنح  الْ وقوله تعاىل: ﴿  َا حن  .6﴾ َكافنر ونَ َوَمْن يَْدع  َمَع اَّللَّن إنهَلًا َآَخَر اَل بـ ْرَهاَن َله  بنهن فَإنمنَّ

َن السََّماءن َواأْلَْرضن أَءنَلٌه َمَع اَّللَّن ق ْل َهات وا بـ ْرَهاَنك ْم أَمَّْن يـَْبَدأ  اخْلَْلَق مث َّ وقوله تعاىل: ﴿   ي عنيد ه  َوَمْن يـَْرز ق ك ْم من
ت ْم َصادنقنني  .7﴾ إنْن ك نـْ

يًدا فـَق ْلَنا َهات وا بـ ْرَهاَنك ْم فـََعلنم وا َأنَّ احلَْقَّ وقوله تعاىل: ﴿  َّللنَّن َوَضلَّ َعنـْه ْم َما َكان وا َونـََزْعَنا منْن ك لِن أ مَّةٍّ َشهن
 .8﴾ يـَْفتَـر ون

ْن َربِنَك إنىَل فنْرَعْوَن َوَمَلئنهن إننَـّه ْم َكان وا قـَْوًما  وجاء مثىن يف موضع واحد هو قوله تعاىل: ﴿ َفَذاننَك بـ ْرَهااَننن من
قننيَ   .9﴾ فَاسن

                                                                 
سري للدراسات ، الصادر عن مركز تفعبدهللا إبراهيم جلغوم لألستاذاملعجم املفهرس الشامل أللفاظ القرءان الكرمي ،  1

 .317، ص 1اجلزء  .م 2015هـ  1436، الطبعة األويل السعودية -الرايض- القرءانية
 .111، اآلية 2سورة البقرة، السورة  2
 .174، اآلية 4سورة النساء، السورة  3
 .24، اآلية 12سورة يوسف، السورة  4
 .24، اآلية 21السورة سورة األنبياء،  5
 .117، اآلية 23سورة املؤمنون، السورة  6
 .64، اآلية 27سورة النمل، السورة  7
 .75، اآلية 28سورة القصص، السورة  8
 .32، اآلية 28سورة القصص، السورة  9
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 الدليل:
، وهو هدى إذا يدل ودلل ،دل من ن دل يدل دالً صيغة مبالغة من اسم الفاعل دال، موالدليل، يف اللغة، 
 وداللة داللة يدله الطريق على دله وقد. الدال: والدليل. به يستدل ما:  والدليل .1قول ابن األعرايب

  وهو مايتوصل به إىل معرفة الشيء،كداللة اللفظ على املعىن. ،2ودلولة

َنا َعَلْيهن اْلَمْوَت َما َدهلَّ ْم َعَلى َمْوتنهن إنالَّ َدابَّة   ومنه قوله تعاىل: ﴿وَدلَّه على كذا أي َسدَّده إنليه.  فـََلمَّا َقَضيـْ
ْنَسأَتَه  ، فجعل هللا سبحانه وتعاىل انكسار عصاه دال على معرفتهم مبوته. 3﴾ اأْلَْرضن أَتْك ل  من

 .4املدلول بوجود العلم به العلم من يلزم هو عند املناطقة، ماو 

 .5تصديقي مطلوب إىل فيه النظر بصحيح يتوصل أن ميكنوهو عند املتكلمني، ما 

 .6مبا ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي ،عرفه األصوليونو 

أملَْ تـََر إنىَل َربِنَك َكْيَف  هو قوله تعاىل: ﴿ ،7يف موضع واحد، يف القرآن الكرمي، مفردا دليلوقد ورد لفظ ال
. ومعىن أن تكون الشمس دلياًل على 8﴾َمدَّ الظِنلَّ َوَلْو َشاَء جَلََعَله  َساكنًنا مث َّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيهن َدلنياًل 

                                                                 
 .247ص ،11 اجلزء األوىل، الطبعة بريوت، صادر دار منظور، ابن العرب، لسان 1
 . 292، ص 5، اجلزء 2003لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، طبعة  2

 وأدل.  به يثق أي بفالن يدل وهو.  صيده على يدل كالبازي  أقرانه على يدل ومن مجيل ما قال يف هذا احلرف: وفالن
 سدده:  فاندل لةودال دال يدله الشيء على ودله.  كذلك  صيده على البازي وأدل ، فوق من أخذهم:  أقرانه على الرجل

 :  الشاعر قال;  فاندل ودللته ، إليه
 ؟ عثول امرؤ يندل وكيف***     ؟ تندل ال ، أمحق اي ، لك ما

 دله وقد.  الدال:  والدليل.  به يستدل ما:  والدليل ؟ الطريق على تندل أما آلخر يقول أعرابيا مسعت:  منصور أبو قال
 :  عبيد أبو وأنشد;  أعلى والفتح ، ودلولة وداللة داللة يدله الطريق على
 دالالت ذو ابلطرق امرؤ إين

 :  قال يدلك، الذي:  والدليلي والدليل
 األحبر بسيف كاظمة،  أهل من***   دائب دليل على املطي شدوا

 .14، اآلية 34سورة سبأ، السورة  3
 .45ص – 44ص , الرازي الدين فخر، واملتكلمني واحلكماء العلماء من واملتأخرين املتقدمني أفكار حمصل4
 .188، ص1، اجلزء2004, 2الطبعة ,  القومية والواثئق الكتب دار مطبعة,  اآلمدي الدين سيف، األفكار أبكار 5
 . قال الناظم:15ص، 2003, 2 الطبعة, العلمية الكتب دار, السبكي الدين اتج ،اجلوامع مجع 6

يح   َما الدَّلنيل   مث َّ  لٌ  فنيهن *** النَّظَرن  َصحن  َخرَبني لنَقْصدٍّ  م َوصِن
- سري للدراسات القرءانيةمركز تفعبدهللا إبراهيم جلغوم،  لألستاذاملعجم املفهرس الشامل أللفاظ القرءان الكرمي ، انظر  7

 .506، ص 1اجلزء  .م 2015هـ  1436، الطبعة األويل السعودية -الرايض
 .45، اآلية 25سورة الفرقان، السورة  8
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الظل، أن الناس يستدلون ابلشمس وأبحواهلا يف مسريها على أحوال الظل، من كونه اثبًتا يف مكان، زائال 
عن آخر، ومتسًعا يف موضع، ومتقلًصا يف غريه، فيبنون حاجتهم إىل الظل واستغناءهم عنه على وفق ذلك. 

 ،عالمات وإرشادات، وج علت الشمس امتداد الظل الختالف مقاديره، كامتداد الطريق وما فيه من فج عل
بط املسلمون الساعة ومن هذا استن .كاهلادي يف الطريق  ،كانت سبًبا يف ظهور مقادير الظلمن حيث  

 .والتوقيت، حرصا على ميقات الصالة

  :حلجةا
  .دل على صحة الدعوةيواحلجة، يف اللغة، ما يدفع به اخلصم، ويف االصطالح ما 

 وذكروا بني احلجة والدليل فروقا:

 .الدليل مادل على مطلوبك، واحلجة ما دفع عنك الزلل أن أحدمها:

 . 1واحلجة مادفع عنك قول خمالفك ،الدليل مادل على صوابك والثاين:

ذكره ابن مفلح ، والثالث: أن ماشهد مبعىن حكم آخر هو حجة ،وماال يشهد مبعىن حكم آخر هو داللة
  .يف أصوله

بًا للحكم اترة ومظهرًا له اترة هر للحكم فقط،واحلجة يكون موجوالرابع: أن الدليل خاص مبا هو م ظ
  .قاله السرخسي يف أصوله، خرىأ

  .قاله القرايف يف فروقه، ج يعتمد عليها احلكَّام والقضاةواخلامس: أن األدلة يعتمد عليها اجملتهدون، واحلجا 

قاله ، ألهنا تشمل كل ما أثبت األحكام من دليل وغريه كاآلية والعلة واحلال، والسادس: أن احلجة أعم
 . السجستاين يف كتاب الغنية

الوليد الباجي، وابن حزم، أن ال فرق بني احلجة  وى، وإمام احلرمني، وأبيعل والقاضي أبورأى آخرون، منهم 
  .2والدليل، وهذا بعيد

                                                                 
 .52، ص 1م، اجلزء 1994للزركشي، دار الكتيب، الطبعة األوىل،  البحر احمليط يف أصول الفقه، 1
 للدليل،وهي مرادفة وهي كذهبا،  أو الدعوى صدق على استدالل جاء يف معجم املصطلحات الفلسفية أن احلجة هي 2
 .اإلفادة و احلجج تقدمي طريقة هبا ويراد: احملاجة :ومنها مباشرة غري و مباشرة نوعان نقضه،وهي أو أمر إثبات به يراد ما

 أخيل أن ذلك و احلركة، ضد زينون برهان هي: أخيل حجة .إبطاله أو رأي إلثبات احلجج مجع على يقوم الذي: احلجاج
 نظرية هبا ينقض أن أرسطو حاول اليت احلجج إحدى: الثالث اإلنسان حجة .معا انطلقا إذا ابلسلحفاة يلحق أن ميكن ال

 .األفالطونية املثل
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إن احلجة أعم من الربهان الختصاصه عندهم ابملقدمات  :ويف الفرق بني الربهان واحلجة، قال بعضهم
 .ذكره السجستاين، احلججالشتماله مجيع أنواع ، بل الربهان أعم من احلجة :ال آخرونوق املفيدة لليقني.

 وسوى آخرون بينهما وهو بعيد.

َناَها  قوله تعاىل: ﴿ يه ثالثة مواضع،وقد ورد لفظ احلجة، يف القرآن الكرمي، مفردا يف  تـ َنا َآتـَيـْ َوتنْلَك ح جَّ
يَم َعَلى قـَْومنهن نـَْرَفع  َدَرَجاتٍّ َمْن َنَشاء  إننَّ َربََّك َحكنيٌم َعلنيمٌ   . 1﴾ إنبـْرَاهن

ْم َغَضبٌ  قوله تعاىل: ﴿و  َضٌة عنْنَد َرهبِننْم َوَعَلْيهن يَب َله  ح جَّتـ ه ْم َداحن ْن بـَْعدن َما اْست جن  َوالَّذنيَن حي َاجُّوَن يفن اَّللَّن من
 .2﴾َوهَل ْم َعَذاٌب َشدنيدٌ 

ت مْ  وقوله تعاىل: ﴿ اَبئنَنا إنْن ك نـْ ْم َآاَيتـ َنا بـَيِنَناتٍّ َما َكاَن ح جَّتَـه ْم إنالَّ َأْن قَال وا ائْـت وا ِبَن َلى َعَلْيهن  َوإنَذا تـ تـْ
 .3﴾َصادنقننيَ 

َخاَل  َوإنَذا َلق وا الَّذنيَن َآَمن وا قَال وا َآَمنَّا َوإنَذا قوله تعاىل: ﴿وورد ذكر فعل احملاججة يف أحد عشر موضعا، هي 
َا فـََتَح اَّللَّ  َعَلْيك ْم لني َحاجُّوك ْم بنهن عنْنَد َربِنك ْم أَفَ   .4﴾اَل تـَْعقنل ونَ بـَْعض ه ْم إنىَل بـَْعضٍّ قَال وا َأحت َدِنث ونـَه ْم مبن

 .5﴾ أَْعَمال ك ْم َوحَنْن  َله  خم ْلنص ونَ ق ْل َأحت َاجُّونـََنا يفن اَّللَّن َوه َو َربّـَُنا َوَربُّك ْم َولََنا َأْعَمال َنا َوَلك مْ  وقوله تعاىل: ﴿

َ الَّ  وقوله تعاىل: ﴿ يَم يفن َربِنهن َأْن َآاَته  اَّللَّ  اْلم ْلَك إنْذ قَاَل إنبـْرَاهنيم  َريبِن ذني حي ْيني أملَْ تـََر إنىَل الَّذني َحاجَّ إنبـْرَاهن
َن اْلَمْغرنبن فـَب هنَت َومي نيت  قَاَل َأاَن أ ْحيني َوأ منيت  قَاَل إنبـْرَاهنيم   َا من َن اْلَمْشرنقن فَْأتن هبن لشَّْمسن من فَإننَّ اَّللََّ أَيْيتن ابن

 .6﴾الَّذني َكَفَر َواَّللَّ  اَل يـَْهدني اْلَقْوَم الظَّالنمنني

يِننَي أََأْسَلْمت ْم فَإنْن َحاجُّوَك فـَق ْل َأْسَلْمت  َوْجهنَي َّللنَّن َوَمنن اتَـّبَـَعنن َوق ْل لنلَّذنينَ  وقوله تعاىل: ﴿  أ وت وا اْلكنَتاَب َواأْل مِن
ْلعنَبادن  رٌي ابن َا َعَلْيَك اْلَباَلغ  َواَّللَّ  َبصن  .7﴾ فَإنْن َأْسَلم وا فـََقدن اْهَتَدْوا َوإنْن تـََولَّْوا فَإنمنَّ

َن اْلعنْلمن فـَق ْل  وقوله تعاىل: ﴿ ْن بـَْعدن َما َجاَءَك من تـََعاَلْوا نَْدع  أَبـَْناَءاَن َوأَبـَْناءَك ْم َوننَساَءاَن َفَمْن َحاجََّك فنيهن من
َتهنْل فـََنْجَعْل َلْعَنَة اَّللَّن َعَلى اْلَكاذنبننيَ   .8﴾ َوننَساءَك ْم َوأَنـْف َسَنا َوأَنـْف َسك ْم مث َّ نـَبـْ

                                                                 
 .83، اآلية 6سورة األنعام، السورة  1
 .16، اآلية 42سورة الشورى، السورة  2
 .25، اآلية 45سورة اجلاثية، السورة  3
 .76، اآلية 2سورة البقرة، السورة  4
 .139، اآلية 2سورة البقرة، السورة  5
 .258، اآلية 2سورة البقرة، السورة  6
 .20، اآلية 3، السورة سورة آل عمران 7
 .61، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  8
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يَم َوَما أ ْنزنلَ  وقوله تعاىل: ﴿ يل  إنالَّ منْن بـَْعدنهن أََفاَل اَي َأْهَل اْلكنَتابن ملنَ حت َاجُّوَن يفن إنبـْرَاهن جنْن تن التـَّْورَاة  َواإْلن
 .1﴾تـَْعقنل ونَ 

ْعَلم  َها أَنـْت ْم َهؤ اَلءن َحاَجْجت ْم فنيَما َلك ْم بنهن عنْلٌم َفلنَم حت َاجُّوَن فنيَما لَْيَس َلك ْم بنهن عنْلٌم َواَّللَّ  يَـ  وقوله تعاىل: ﴿
 .2﴾َوأَنـْت ْم اَل تـَْعَلم ونَ 

ْثَل َما أ وتنيت ْم أَ  وقوله تعاىل: ﴿ ن وا إنالَّ لنَمْن تَبنَع دنيَنك ْم ق ْل إننَّ اهْل َدى ه َدى اَّللَّن َأْن يـ ْؤَتى َأَحٌد من ْو َواَل تـ ْؤمن
ٌع َعلن   .3﴾ يمحي َاجُّوك ْم عنْنَد َربِنك ْم ق ْل إننَّ اْلَفْضَل بنَيدن اَّللَّن يـ ْؤتنيهن َمْن َيَشاء  َواَّللَّ  َواسن

يبِن َوَحاجَّه  قـَْوم ه  قَاَل َأحت َاجُّويِنن يفن اَّللَّن َوَقْد َهَدانن َواَل َأَخاف  َما ت ْشرنك وَن بنهن إنالَّ َأْن َيَشاَء رَ  وقوله تعاىل: ﴿
َع َريبِن ك لَّ َشْيءٍّ عنْلًما أََفاَل تـََتذَكَّر ونَ  ًئا َوسن  .4﴾ َشيـْ

وَن يـََتَحاجُّوَن يفن النَّارن فـَيَـق ول  الضَُّعَفاء  لنلَّذنيَن اْسَتْكبَـر وا إنانَّ ك نَّا َلك ْم تـَبَـًعا فـََهْل أَنـْت ْم م ْغن  َوإنْذ  وقوله تعاىل: ﴿
يًبا منَن النَّار  .5﴾ َعنَّا َنصن

يَب َله  ح جَّتـ ه مْ  وقوله تعاىل: ﴿ ْن بـَْعدن َما اْست جن ْم َغَضٌب َوالَّذنيَن حي َاجُّوَن يفن اَّللَّن من َضٌة عنْنَد َرهبِننْم َوَعَلْيهن  َداحن
 .6﴾ َوهَل ْم َعَذاٌب َشدنيدٌ 

 السلطان:
نَـه ْم  ، كما هو قوله تعاىل: ﴿هو القوة والقهر والسلطان، يف اللغة، َنك ْم َوبـَيـْ ل وَن إنىَل قـَْومٍّ بـَيـْ إنالَّ الَّذنيَن َيصن

َرْت ص د ور ه ْم أَ  يثَاٌق أَْو َجاء وك ْم َحصن ْن يـ َقاتنل وك ْم أَْو يـ َقاتنل وا قـَْوَمه ْم َوَلْو َشاَء اَّللَّ  َلَسلََّطه ْم َعَلْيك ْم فـََلَقاتـَل وك ْم من
ْم َسبنياًل  َوَما  ، وقوله تعاىل: ﴿7﴾ فَإننن اْعتَـزَل وك ْم فـََلْم يـ َقاتنل وك ْم َوأَْلَقْوا إنلَْيك م  السََّلَم َفَما َجَعَل اَّللَّ  َلك ْم َعَلْيهن

نـْه ْم َفَما أَْوَجْفت ْم َعَلْيهن منْن َخْيلٍّ َواَل رنَكابٍّ َوَلكننَّ اَّللََّ ي َسلِنط  ر   س َله  َعَلى َمْن َيَشاء  َواَّللَّ  أَفَاَء اَّللَّ  َعَلى َرس ولنهن من
 وقد ، لطانةوس وسلطانة سليطة واألنثى ، اللسان الطويل:  والسليط والسلط .8﴾ َعَلى ك لِن َشْيءٍّ َقدنيرٌ 

 السالطة بني اللسان حديد فصيح أي سليط ورجل.  كذلك  وسليط سلط ولسان ، وسلوطة سالطة سلط
 سليطة امرأة قالوا وإذا:  التهذيب.  صخابة أي سليطة وامرأة ، لساان أسلطهم هو:  يقال.  والسلوطة

                                                                 
 .65، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  1
 .66، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  2
 .73، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  3
 .80، اآلية 6سورة األنعام، السورة  4
 .47، اآلية 40سورة غافر، السورة  5
 .16، اآلية 42السورة سورة الشورى،  6
 .90، اآلية 4سورة النساء، السورة  7
 .6، اآلية 59سورة احلشر، السورة  8
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 مصدر السالطة:  الليث.  اللسان طويلة أهنا والثاين ، اللسان حديدة أهنا أحدمها:  معنيان فله اللسان
وهو  .1صخبها واشتد لساهنا طال إذا وذلك ، سلطت والفعل ، النساء من والسليطة الرجال من السليط

 مبعىن القرآن يف، وهو أكثر ما ورد يف القرآن. ومل أيت غة والدليل املانع والعلم الوايفأيضا احلجة الدام
 .الناس أمر على والقائم احلاكم،

فرق بعض أهل  العلم بني هذه األلفاظ، فقالوا أن الدليل إمنا يقع على كل ما يعرف به املدلول، وقد 
واعتربوا أن الدليل ما كان مركًبا من الظنيات، وأن الربهان ما كان مركًبا من القطعيات، وأن احلجة  

 مستعملة يف مجيع ما ذ كر، وكل سلطان يف القرآن فهو حجة.

يف املعىن بينها وبني  ال ترادف  لوصف القرآن أبنه معجز. ومع أهنا تقدم تفصيال لفاظهذه األابجلملة، فو 
 كلمة معجزة، إال أهنا، ِبالف ما يذكره البعض، حتمل يف طياهتا معىن املعجزة. 

                                                                 
 . 51ص ،7 اجلزء األوىل، الطبعة بريوت، صادر دار منظور، ابن العرب، لسان 1
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 : في نشأة مصطلح إعجاز القرآن أو معجزة القرآنولالباب ال 

 اتريخ فكرة اإلعجاز القرآين :الفصل األول: 
ي بنا أن نعلم أن كلمة املعجزة كوصف للقرآن مل تظهر فيما بلغنا من مؤلفات إال بعد القرن الثاين، وإن  حر 

كان بدأ الكالم يف موضوع اإلعجاز بصورة علمية منذ أواخر القرن الثاين يف رسائل بعض املتكلمني، من 
 . 1امشي إىل عبد املسيح بن اسحاق الكندي ورد األخري عليهذلك  رسالة عبد هللا بن إمساعيل اهل

 لااستعم، إال أنه من املؤكد القرآن إعجاز مصطلح ظهور لتأريخ ادقيق احتديد وابلرغم من كوننا ال منلك
  ،هللا رمحه ،حنبل بن أمحد اإلمام استعمال . من ذلكالثالث القرن وأوائل الثاين القرن هناية يف املصطلح هذا

 حني، النظام عند املصطلح هذا استعمال ظهر كما  .لألنبياء املؤيد اخلارق ألمرداللة على ا (معجزة) كلمة
رمحه ، جرير الطربي د بنـوكذا اإلمام حمم. هللا شاء إن بيانه سيأيت كما،  ابلصرفة كان  القرآن إعجاز أن زعم
فكأن  ،أهنم عجزوا عن معارضة القرآن وهو على العرب مجيعاً  على أمر حتقق، ليدل هذا االستعمال هللا

 .كاان كافيني ليتحقق اإلمجاع على أن العجز قد حصل  ، عند الطربي،قرنني من الزمان

 اآليةغريه من املصطلحات الدالة على عظمة القرآن كونه  ستعمالا وقل املعجزة مصطلحوهكذا شاع 
هذه الكلمة من األلفاظ املشرتكة الدالة  صارتو  واحلجة على النبوة ورسالة السماء. والسلطان والربهان

 على جممل معاين التحدي ونتائجه.

البد من التنبيه بداية أن القرآن، ابعتباره كالم هللا تعاىل، قد أحاط بطبيعة اإلنسان يف كله وأنشأ السبيل 
أن تكون ملمة بكل جوانب ن يعلم أن الرسالة اخلامتة البد إلصالحه وإسعاده. وال ريب أنه مما جيب أ

                                                                 
 النسطوري املسيحي صديقه إىل اهلامشي إمساعيل بن هللا عبدل املنسوبة الرسالة  كان ذلك زمن خالفة املأمون، وتعترب   1

 مواجهة يف املكتوبة اإلسالمية اجلداليات أقدم، من عليه الكندي وردِ  اإلسالم إىل فيها يدعوهواليت   الكندي املسمى
ْحَدثني الباحثني غري أن كثريا من. املسيحية

 
 تعود وأهنا نسطورِي، األرجح على وهو واحد، والردِ  الرسالة كاتب  أنِ يرون  امل

. لنفسها الرسالة تزع م   كما  امليالدي، التاسع/الثالث القرن مطلع إىل ال امليالدي، العاشر/اهلجري الرابع القرن إىل احلقيقة يف
 القوة مواطن بعامةٍّ  املسيحيون يعتربه كان  ما منهما االستنتاج ميكن عليها والردِ  الرسالة أجواء فإنِ  ذلك من الرغم على لكن

 . الدينني كال  يف واجملادلة والضعف
 يتناسب ال اليت االعتقادات تلك برفقٍّ  عليهم وأتخذ وز هدهم، علمهم وكثرة وسلوكهم املسيحيني أخالق الرسالة متتدح

 عندهم السيف استخدام على، الردِ  يرِكز كما،  الرسالة فرتِكز املسلمون أِما. احلميدة وأخالقهم الغزير، علمهم مع هبا اإلميان  
 اإلبراهيمي واألصل تتفق ال األمور هذه أنِ ، أيضاً  وبرفق، لالستنتاج وصوالً  والنار، اجلنة وخماوف لذائذالو  اديةامل وعلى
 . املسيحيني وبني بينهم مشرتكاً  جامعاً  املسلمون يعتربه الذي
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الفطرة يف اإلنسان والطبيعة اليت فيه. ومن الفطرة اليت ال ختفى على أحد تعلق الالحق ابلسابق. وال يتجلى 
هذا التعلق فقط ابلضبط احلصني ملواريث األموال بينهم ولكن أيضا يف التعلق الفكري. وقد شرح القرآن 

لو نكتفي ابآلايت الواردة يف هذا الباب لكفى دليال وبرهاان يقود حد أننا إىل هذه العالقة شرحا ال يداىن، 
 إىل اإلميان أبن هذا الكتاب من عند هللا تعاىل. 

فأول األمر، وحنن نبحث يف دالئل اإلعجاز يف القرآن، أن نستبني مدى تعامل القرآن مع نفسية اإلنسان 
عده من ظهور اخلوارق واآلايت والرباهني على . هذا التعامل مع تعلق اإلنسان مبحيطه يبين ملا ب1عموما

 صحة القول.

َنا َعَلْيهن َآاَبَءانَ َوإنَذا قنيَل هَل م  اتَّبنع وا َما أَنـَْزَل اَّللَّ  قَال وا َبْل ﴿ قال تعاىل:  أََوَلْو َكاَن َآاَبؤ ه ْم اَل يـَْعقنل وَن  نـَتَّبنع  َما أَْلَفيـْ
ًئا َواَل يـَْهَتد ونَ   .2﴾َشيـْ

أََوَلْو َكاَن  َحْسبـ َنا َما َوَجْداَن َعَلْيهن َآاَبَءانَ َوإنَذا قنيَل هَل ْم تـََعاَلْوا إنىَل َما أَنـَْزَل اَّللَّ  َوإنىَل الرَّس ولن قَال وا عاىل: ﴿ وقال ت
ًئا َواَل يـَْهَتد ونَ   .3 ﴾َآاَبؤ ه ْم اَل يـَْعَلم وَن َشيـْ

تَـَنا لنتَـْلفنتَـنَ قَال وا وقال تعاىل: ﴿  ئـْ َوَتك وَن َلك َما اْلكنرْبناَيء  يفن اأْلَْرضن َوَما حَنْن  َلك َما  ا َعمَّا َوَجْداَن َعَلْيهن َآاَبَءانَ َأجن
 .4 ﴾مبن ْؤمنننني

أََوَلْو َكاَن الشَّْيطَان   نـَتَّبنع  َما َوَجْداَن َعَلْيهن َآاَبَءانَ َوإنَذا قنيَل هَل م  اتَّبنع وا َما أَنـَْزَل اَّللَّ  قَال وا َبْل وقال تعاىل: ﴿ 
 .5 ﴾يَْدع وه ْم إنىَل َعَذابن السَّعنري

َشًة قَال وا وقال تعاىل: ﴿  َها َآاَبَءانَ َوإنَذا فـََعل وا فَاحن ْلَفْحَشاءن  َوَجْداَن َعَليـْ َا ق ْل إننَّ اَّللََّ اَل أَيْم ر  ابن َواَّللَّ  أََمَراَن هبن
 .6 ﴾تـَْعَلم ون أَتـَق ول وَن َعَلى اَّللَّن َما اَل 

َبنيهن َوقـَْومنهن َما َهذنهن التََّماثنيل  الَّيتن أَنـْت ْم هَلَا َعاكنف وَن وقال تعاىل: ﴿  هَلَا  َوَجْداَن َآاَبَءانَ  قَال وا .:.إنْذ قَاَل ألن
 .7 ﴾َعابندنينَ 

                                                                 
 خالله.مبعىن هل يف الرسالة من اإلحاطة بدواخل املرسل إليهم ما جيد كل واحد منهم طريقا ختاطبه الرسالة من  1
 .170، اآلية 2سورة البقرة، السورة  2
 .104، اآلية 5سورة املائدة، السورة  3
 .78، اآلية 10سورة يونس، السورة  4
 .21، اآلية 31سورة لقمان، السورة  5
 .28، اآلية 7سورة األعراف، السورة  6
 .52، اآلية 21سورة األنبياء، السورة  7
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َفع وَنك ْم  .:.قَاَل َهْل َيْسَمع وَنك ْم إنْذ َتْدع وَن  .:.قَال وا نـَْعب د  َأْصَناًما فـََنَظلُّ هَلَا َعاكنفننَي وقال تعاىل: ﴿  أَْو يـَنـْ
 .1 ﴾َكَذلنَك يـَْفَعل ونَ َوَجْداَن َآاَبَءاَن   قَال وا َبلْ  .:.أَْو َيض رُّوَن 

ك وَن وقال تعاىل: ﴿  ْن قـَْبلنهن فـَه ْم بنهن م ْسَتْمسن َناه ْم كنَتااًب من َوإنانَّ  َجْداَن َآاَبَءاَن َعَلى أ مَّةٍّ وَ َبْل قَال وا إنانَّ  .:.أَْم َآتـَيـْ
ْم م ْهَتد وَن  َرف وَها  .:.َعَلى َآاَثرنهن ْن نَذنيرٍّ إنالَّ قَاَل م تـْ ْن قـَْبلنَك يفن قـَْريَةٍّ من إنانَّ َوَجْداَن َآاَبَءاَن وََكَذلنَك َما أَْرَسْلَنا من

ْم م ْقَتد وَن َعَلى أ مَّةٍّ  ْلت ْم قَ  .:.َوإنانَّ َعَلى َآاَثرنهن َا أ ْرسن ْهَدى ممنَّا َوَجْدُت ْ َعَلْيهن َآاَبءَك ْم قَال وا إنانَّ مبن ت ك ْم أبَن ئـْ اَل أََوَلْو جن
 .2 ﴾بنهن َكافنر ون

ْم يـ ْهَرع وَن ) .:.إننَـّه ْم أَْلَفْوا َآاَبَءه ْم َضالِننَي وقال تعاىل: ﴿   .3 ﴾(70فـَه ْم َعَلى َآاَثرنهن

ن وا إنْذ َجاَءه م  اهْل َدى َوَيْستَـْغفنر وا َربَـّه ْم إنالَّ َأْن أَتْتنيَـه ْم س نَّة  اأْلَوَّلن َوَما ﴿  وقال تعاىل: نَي أَْو َمَنَع النَّاَس َأْن يـ ْؤمن
 .4 ﴾أَيْتنيَـه م  اْلَعَذاب  قـ ب اًل 

 ٌ ، إمنا تتعلق أيضا من خالل هذه اآلايت أن األحكام القرآنية ال تتعلق فقط أبعمال املتعبدين هلل تعاىل وبنيِن
برسم طريق اهلدى ملن أراد أن يسلكه. هذا الطريق ال يكون عبثا إمنا ينشأ ابعتبار النواميس اليت خلق هللا 

ولعل الناظر يف الرسائل اإلهلية لعباده يلحظ أنه ما من رسالة إال وفيها من الشرائع ما  الناس عليها.
التقاليد. واألمر من الرسالة ليس استعداء املاضي جملرد يتعارض مع املتعارف عند الناس من العادات و 

 االستعداء إمنا لإلصالح واخلروج مما فيه من ظلمة إىل نور اإلسالم.

 .، وتثبيت كل حقابطلإمنا جاء نسخا وتثبيتا.  نسخ كل  لذلك مل أيت اإلسالم لنسخ كل شيء،

كر القرآن هلذه العالقة اليت تربط الناس مبن سبقهم. هو األساس األول الذي انبنت عليه رسالة اإلسالم. وذن 
وهو املنهج يف حتويل هذه العالقة مبن مضى إىل العالقة ابهلل تعاىل، وحتويل أطالل من مات إىل إسعاد من 

 هو يف معرتك احلياة. 

واقعك فتصريه وفق احلق ال أن هتشم أبواب احلياة بسيوف  أن تفهم ،هي من هذا الباب ،فرسالة اإلسالم
 . فتحيل واقعك إىل ظالم من الباطل مستمراالباطل 

فلما كان األمر متعلق ابلفطرة البشرية يف تعلق الالحق ابلسابق، نسبا ووراثة وفكرا. أتكد أنه من متعلقات 
ما يتعلق مبن أرسلت فيهم ومن أرسلت إليهم.  الرسالة ما يتعلق مبوضوعها، ومنها ما يتعلق مبوصلها، ومنها

                                                                 
 .74-71 ، اآلايت26سورة الشعراء، السورة  1
 .24-21، اآلايت 43سورة الزخرف، السورة  2
 .70و 69، اآلايت 37سورة الصافات، السورة  3
 .55، اآلية 18سورة الكهف، السورة  4
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وال جند أكثر تفصيال يف ذلك من القرآن، بصورة أن كل واحد فينا لو عرض نفسه على القرآن ال يستطيع 
 وصفا لنفسه أبكثر مما وصفه القرآن به.

وصفات من القرآن هو الرسالة الوحيدة اليت ميكن أن نقف عليها لنفهم منها ملاذا أرسلت وملن أرسلت و 
 أرسلت إليهم من حيث ردودهم تصديقا أو عنادا.. إمياان أو كفرا أو نفاقا.

حىت تدرك وأنت تقرأ القرآن من أي جانب تدعوك هذه الرسالة وماهو الرد الصحيح الذي يعقل أن حيمله 
 جوابك فيما يدعوك إليه.

وهو  لبناء لنا يف هذه احلياة.ويقدم لك حالك، بصورة تفهم هبا أخالقك وأخطاءك.. فهو احلياة وهو ا
تستطيع أن تفقه به سبب كل حزن وطريق كل سعادة.. وبه ترتوي من عطش احلياة إىل احلق السبيل الذي 

 والعدل والسالم.

 فلما كان ذلك كذلك، انبىن عليه أمور:

 نبيا يوصل رسائل هللا إىل عباده :من يصح أن يكون أوهلا، 
َن اْلَماَلئنَكةن ر س اًل  ﴿ه اصطفى أنبياء رسال، كما يف قوله تعاىل: ومع أن هللا تعاىل دلنا على أن اَّللَّ  َيْصطَفني من

رٌي  يٌع َبصن  إال أن القرآن مل يغفل عن كل ما ميكن أن جييب به الناس. .1﴾َومنَن النَّاسن إننَّ اَّللََّ مسَن

 هللا عن طريق البشر:وأول اجلواب أن يقولوا.. أبشر مثلنا ؟ فيستعظمون أن أتتيهم رسالة 

ْن ذ ن وبنك ْم َويـ ؤَ ﴿ قال تعاىل:  رَك ْم قَاَلْت ر س ل ه ْم َأيفن اَّللَّن َشكٌّ فَاطنرن السََّماَواتن َواأْلَْرضن َيْدع وك ْم لنيَـْغفنَر َلك ْم من خِن
ثْـل َنا ت رنيد وَن َأْن َتص   دُّواَن َعمَّا َكاَن يـَْعب د  َآاَبؤ اَن فَْأت واَن بنس ْلطَانٍّ إنىَل َأَجلٍّ م َسمًّى قَال وا إنْن أَنـْت ْم إنالَّ َبَشٌر من

يَةٍّ وقال تعاىل: ﴿ ، 2﴾م بننيٍّ  ثْـل َنا فَْأتن ِبَن َوَما وقال تعاىل: ﴿ ، 3﴾إنْن ك ْنَت منَن الصَّادنقنني َما أَْنَت إنالَّ َبَشٌر من
ثْـل َنا َوإنْن َنظ نَُّك َلمنَن اْلَكاذن  َن السََّماءن إنْن ك ْنَت منَن الصَّادنقننَي  .:.بننَي أَْنَت إنالَّ َبَشٌر من َنا كنَسًفا من فََأْسقنْط َعَليـْ

َا تـَْعَمل وَن  .:. ْن َشْيءٍّ إنْن وقال تعاىل: ﴿ ، 4﴾قَاَل َريبِن أَْعَلم  مبن ثْـل َنا َوَما أَنـَْزَل الرَّمْحَن  من قَال وا َما أَنـْت ْم إنالَّ َبَشٌر من
 .5﴾ْكذنب وَن أَنـْت ْم إنالَّ تَ 

                                                                 
 .75، اآلية 22سورة احلج، السورة  1
 .10، اآلية 14سورة ابراهيم، السورة  2
 .154، اآلية 26سورة الشعراء، السورة  3
 .188-186، اآلايت 26 سورة الشعراء، السورة 4
 .15، اآلية 36سورة يس، السورة  5
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ن وا إنْذ َجاَءه م  اهْل َدى ﴿ قال تعاىل: با من أسباب اإلمتناع عن اإلميان. فكان هذا سب َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـ ْؤمن
 .1 ﴾إنالَّ َأْن قَال وا أَبـََعَث اَّللَّ  َبَشرًا َرس واًل 

ثْـَلك ْم إننَّك ْم إنًذا ﴿ تعاىل:  كما يف قوله  وإمنا كان امتناعهم عن اإلميان لظنهم اخلسران َولَئنْن َأطَْعت ْم َبَشرًا من
ر ونَ   .2 ﴾خَلَاسن

ْلبَـيِنَناتن فـََقال وا أََبَشٌر يـَْهد ونـََنا تعاىل: ﴿  أو تعاليا واستكبارا كما يف قوله َنَّه  َكاَنْت أَتْتنيهنْم ر س ل ه ْم ابن َذلنَك أبن
يدٌ َفَكَفر وا َوتـََولَّْوا َواْستَـْغىَن اَّللَّ    .3﴾َواَّللَّ  َغيننٌّ محَن

ًدا نـَتَّبنع ه  إنانَّ إنًذا َلفني َضاَللٍّ َوس ع رٍّ )تعاىل: ﴿  أو حسدا كما يف قوله نَّا َواحن ( أَؤ ْلقنَي الذِنْكر  24فـََقال وا أََبَشرًا من
ٌر ) اٌب َأشن ْن بـَْيننَنا َبْل ه َو َكذَّ  .4 ﴾(25َعَلْيهن من

َنا قال تعاىل: ﴿ ، عليهم املالئكةوالثاين: أن يقولوا لوال أنزل  َوقَاَل الَّذنيَن اَل يـَْرج وَن لنَقاَءاَن َلْواَل أ ْنزنَل َعَليـْ
ْم َوَعتَـْوا ع تـ وًّا َكبنريًا  هن  .5 ﴾اْلَماَلئنَكة  أَْو نـََرى َربَـَّنا َلَقدن اْسَتْكبَـر وا يفن أَنـْف سن

أ ْلقنَي َعَلْيهن َأْسونرٌَة منْن َذَهبٍّ أَْو َجاَء َمَعه  اْلَماَلئنَكة  فـََلْواَل قال تعاىل: ﴿ ، والثالث أن يصحب النيب ملك
ْلَماَلئنَكةن .:.  َوقَال وا اَي أَيّـَُها الَّذني نـ زِنَل َعَلْيهن الذِنْكر  إننََّك َلَمْجن ونٌ  ﴿وقال تعاىل: ، 6﴾م ْقرَتننننيَ  َلْو َما أَتْتنيَنا ابن

َن الصَّادنقننيَ  َي اأْلَْمر  مث َّ اَل قال تعاىل: ﴿ و ، 7﴾إنْن ك ْنَت من َوقَال وا َلْواَل أ ْنزنَل َعَلْيهن َمَلٌك َوَلْو أَنـْزَْلَنا َمَلًكا َلق ضن
ي يفن اأْلَْسَواقن َلْواَل أ ْنزنَل إنلَْيهن َمَلكٌ وقال تعاىل: ﴿ ، 8﴾يـ ْنظَر ونَ   َوقَال وا َمالن َهَذا الرَّس ولن أَيْك ل  الطََّعاَم َومَيْشن

 .9 ﴾فـََيك وَن َمَعه  نَذنيرًا

 فهذا جممل ما اشرتطوا يف النبوة. 

  ماذا قالوا يف الرسالة ؟الثاين: األمر و 
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وإنكار نبوته، كان رفضهم للرسالة ذاهتا تبعا.  صلى هللا عليـه وسلمفإهنم إذ كان ردهم رفض دعوة النيب 
َوأََعانَه  َعَلْيهن قـَْوٌم  إنْفٌك افْـتَـرَاه  َوقَاَل الَّذنيَن َكَفر وا إنْن َهَذا إنالَّ تعاىل: ﴿  فقالوا أهنا إفك مفرتى، كما هو قوله

 .1 ﴾َآَخر وَن فـََقْد َجاء وا ظ ْلًما َوز ورًا

ْم َآاَيتـ َنا بـَيِنَناتٍّ تعاىل: ﴿  وا أهنا سبيل صد عما كانوا فيه وأنه سحر مبني، كما يف قولهوقال َلى َعَلْيهن َوإنَذا تـ تـْ
َعمَّا َكاَن يـَْعب د  َآاَبؤ ك ْم َوقَال وا َما َهَذا إنالَّ إنْفٌك م ْفتَـًرى َوقَاَل الَّذنيَن  إنالَّ َرج ٌل ي رنيد  َأْن َيص دَّك مْ قَال وا َما َهَذا 

ْحٌر م بننيَكَفر وا لنْلَحقِن َلمَّا َجاَءه ْم إنْن َهَذا إنالَّ   .2 ﴾سن

رًا َما َسبَـق واَن إنلَْيهن َوإنْذ ملَْ تعاىل: ﴿  قولهوا أهنا إفك قدمي كما يف وقال َوقَاَل الَّذنيَن َكَفر وا لنلَّذنيَن َآَمن وا َلْو َكاَن َخيـْ
 .3﴾ إنْفٌك َقدنميٌ يـَْهَتد وا بنهن َفَسيَـق ول وَن َهَذا 

نـْه ْم َمْن َيْسَتمنع  إنلَْيكَ تعاىل: ﴿  وا أهنا أساطري األولني، كما يف قولهوقال َوَجَعْلَنا َعَلى قـ ل وهبننْم َأكننًَّة َأْن  َومن
َا َحىتَّ إنَذا َجاء وَك جي َادنل وَنَك يَـ  ن وا هبن ق ول  الَّذنيَن َكَفر وا إنْن َهَذا يـَْفَقه وه  َويفن َآَذاهنننْم َوقْـرًا َوإنْن يـََرْوا ك لَّ َآيَةٍّ اَل يـ ْؤمن

 .5﴾ َأَساطنري  اأْلَوَّلننيَ َوإنَذا قنيَل هَل ْم َماَذا أَنـَْزَل َربُّك ْم قَال وا ﴿ تعاىل:  وقوله ،4 ﴾َأَساطنري  اأْلَوَّلننيإنالَّ 

ْعَنا َلْو تعاىل: ﴿  وا بقدرهتم على قول مثلها لو شاؤوا، كما قالوقال ْم َآاَيتـ َنا قَال وا َقْد مسَن َلى َعَلْيهن َنَشاء  َوإنَذا تـ تـْ
ْثَل َهَذا  .6 ﴾ َأَساطنري  اأْلَوَّلننيَ إنْن َهَذا إنالَّ  َلق ْلَنا من

َْلى  َأَساطنري  اأْلَوَّلننَي اْكتَـتَـبَـَهاَوقَال وا تعاىل: ﴿  وا إمنا هي أساطري اكتتبها ال وحي فيها، كما يف قولهوقال َفهنَي مت 
ياًل   .7 ﴾َعَلْيهن ب ْكرًَة َوَأصن

َلى َعَلْيهن َآاَيتـ َناإنذَ تعاىل: ﴿  أنكروها تالوة ومسعا، كما يف قولهو   .8﴾ قَاَل َأَساطنري  اأْلَوَّلننيَ  ا تـ تـْ

َا يـ َعلِنم ه  َبَشرٌ َوَلَقْد نـَْعَلم  أَنَـّه ْم يـَق ول وَن تعاىل: ﴿  زعموا أهنا تعليم بشر، كما هو قولهو  لنَسان  الَّذني  إنمنَّ
ٌّ م بننيٌ  د وَن إنلَْيهن َأْعَجمنيٌّ َوَهَذا لنَساٌن َعَريبن  .9 ﴾يـ ْلحن
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فـَْلَيْأتنَنا  َشاعنرٌ َبْل ه َو  افْـتَـرَاه  َبلن  َأْضَغاث  َأْحاَلمٍّ َبْل قَال وا تعاىل: ﴿  حالم والشعر، كما يف قولهزعموا أهنا األو 
َل اأْلَوَّل وَن  يَةٍّ َكَما أ ْرسن  .1﴾ِبَن

َتنَنا تعاىل: ﴿  وا أنه جنون الشعراء، كما يف قولهوقال  .2 ﴾لنَشاعنرٍّ جَمْن ونَويـَق ول وَن أَئننَّا لََتارنك وا َآهلن

 .3 ﴾َشاعنٌر نـَتَـَربَّص  بنهن َرْيَب اْلَمن ونأَْم يـَق ول وَن تعاىل: ﴿  وا أنه وهنة الشعر، كما يف قولهوقال

 .4 ﴾َلَمْجن ونَوقَال وا اَي أَيّـَُها الَّذني نـ زِنَل َعَلْيهن الذِنْكر  إننََّك تعاىل: ﴿  وا أنه اجلنون، كما هو قولهوقال

ْحٌر م ْسَتمنرِ َويـَق ول وا  يـ ْعرنض واَوإنْن يـََرْوا َآيًَة تعاىل: ﴿  وا أنه غواية السحر، كما هو قولهوقال  .5﴾سن

َن َوإنْذ قَاَل عنيَسى اْبن  َمْرميََ تعاىل: ﴿  وله تعاىلوق  اَي َبينن إنْسرَائنيَل إنيِنن َرس ول  اَّللَّن إنلَْيك ْم م َصدِنقًا لنَما بـَنْيَ َيَديَّ من
ْلبَـيِنَناتن قَال وا َهَذا سن  ْن بـَْعدني امْس ه  َأمْحَد  فـََلمَّا َجاَءه ْم ابن رًا بنَرس ولٍّ أَيْيتن من  .6﴾ْحٌر م بننيالتـَّْورَاةن َوم َبشِن

ْحٌر يـ ْؤثَرفـََقاَل إنْن َهَذا إنالَّ تعاىل: ﴿  ولهوق  .7 ﴾سن

ْن َشْيءٍّ َوَما َقَدر وا اَّللََّ َحقَّ َقْدرنهن إنْذ وقال تعاىل: ﴿  ق ْل َمْن أَنـَْزَل اْلكنَتاَب الَّذني  قَال وا َما أَنـَْزَل اَّللَّ  َعَلى َبَشرٍّ من
طنيَس تـ ْبد ونـََها َوخت ْف وَن َكثنريًا َوع لِنْمت ْم َما ملَْ تـَْعَلم وا أَنـْت ْم َواَل َآاَبؤ ك ْم َجاَء بنهن م وَسى ن ورًا َوه ًدى لنلنَّاسن جَتَْعل ونَه  قـَرَا

ْم يـَْلَعب ونَ  هن  .8﴾ق لن اَّللَّ  مث َّ َذْره ْم يفن َخْوضن

 .9 ﴾قـَْول  اْلَبَشرن إنْن َهَذا إنالَّ وقال تعاىل: ﴿ 

ْم َلمَّا مسَنع وا الذِنْكَر َويـَق ول وَن إننَّه  َوإنْن َيَكاد  الَّذنيَن َكَفر  وقال تعاىل: ﴿  َْبَصارنهن  .10 ﴾َلَمْجن ونٌ وا لَيـ ْزلنق وَنَك أبن
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 : واهلداية احلق ملعرفة وسيلة اإلعجاز هلالفصل الثاين: 
أن القرآن يف   ومع. 1من سفه القول ولغطه ومحق القائلني به، أن يقال عن نيب اإلسالم أنه نيب بال معجزةو 

كل آايته يوضح الصورة اليت تبىن عليها اهلداية. ويرسم السبيل الوحيد الذي يدل املرء على هللا سواء كان 
 مؤمنا أو كافرا يف وحل الذنب وظلمات. 

فاإلميان ليس طلبا من الذين كفروا فقط ولكنه أيضا للذين آمنوا.. ألن اإلسالم إمنا كان ليخرج الناس من 
 إىل النور.. من الظالم كله إىل النور كله.. وصوال إىل هللا تعاىل.الظلمات 

قوله سبحانه:  صلى هللا عليـه وسلماملعجزة عن النيب وهم ينفون  مما ظهر متسكهم به من آي القرآنو 
َوقَال وا َلْن نـ ْؤمنَن َلَك َحىتَّ .:.َوَلَقْد َصرَّفْـَنا لنلنَّاسن يفن َهَذا اْلق ْرَآنن منْن ك لِن َمَثلٍّ َفَأََب َأْكثـَر  النَّاسن إنالَّ ك ف ورًا ﴿

ب وًعا َن اأْلَْرضن يـَنـْ َر ا .:.تـَْفج َر لََنا من ريًا أَْو َتك وَن َلَك َجنٌَّة منْن ُنَنيلٍّ َوعنَنبٍّ فـَتـ َفجِن اَلهَلَا تـَْفجن َأْو  .:.أْلَنـَْهاَر خن
َّللَّن َواْلَماَلئنَكةن قَبنياًل  َ ابن َنا كنَسًفا أَْو أَتْيتن أَْو َيك وَن َلَك بـَْيٌت منْن ز ْخر فٍّ َأْو  .:.ت ْسقنَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَليـْ

َن لنر قنيِنَك َحىتَّ تـ نَـ  َنا كنَتااًب نـَْقَرؤ ه  ق ْل س ْبَحاَن َريبِن َهْل ك ْنت  إنالَّ َبَشرًا تـَْرَقى يفن السََّماءن َوَلْن نـ ْؤمن زِنَل َعَليـْ
 ملن يطلب رشدا. هاتفسري  املقام هذا يفحناول  نحنف منها، املراد عليهم خفي. فإذ 2﴾َرس واًل 

عن اإلتيان ابآلايت وذلك  صلى هللا عليـه وسلمعلى زعم عجز النيب  هبذه اآلايت البعض استدلِ  قدف
سبب امتناعه وتعريضه أبنه ليس إال بشرا رسوال. وهو أمر يدعونه بغاية القدح يف نبوته أو التشكيك يف 
تلك النبوة. وكان حراي مبن يدعي مثل هذا اإلدعاء أن يرد املسألة إىل مناطها املنطقي، فإن طاليب اآلايت 

طلبا كثريا مج نَع بعضها يف هذه اآلايت. ولفهم غاية االمتناع  قد ذكروا صلى هللا عليـه وسلممن النيب 
 :وحكمته البد من الوقوف على كل واحد من هذه املطالب واملقرتحات، وتفصيلها

ب وًعا  ﴿أوال، قوهلم :  َن اأْلَْرضن يـَنـْ َن َلَك َحىتَّ تـَْفج َر لََنا من  نأب القوم مطلوب، فهب أنه أجاهبم ﴾َلْن نـ ْؤمن
ر  حتصيل عناء من بذلك حواإذا اسرتا ماؤها، ينضب ال وعيناً  ينبوعاً  صلى هللا عليـه وسلم النيب هلم يـ َفجِن
 البشرية احلياة يف احلكيمة هللا سنة فإنِ  .سنة هللا يف خلقه اليت ال تبديل هلا خالف على وذلك املاء،

 لنفوسهم تكميالً  واجلد، السعي طريق عن ومشارهبم ومآكلهم معايشهم إىل الناس يصل أن على استقرت
 .لعزائمهم وتربية

 موسى فعل كما  ،حفظا حلياة قومه بذلك صلى هللا عليـه وسلم النيب قيام الظروفاألحوال و  تقتضيوقد 
 فانفجرت احلجر، بعصاه يضرب أنْ  إليه فأوحى هلم، تعاىل هللا فاستسقى الظمَأ، قومه إليه شكى عندما

 .عند نبع املاء من بني أصابعه صلى هللا عليـه وسلموكما فعل النيب  عينا، عشرة اثنتا منه

                                                                 
 .12كتاب املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، جورج طرابيشي، دار الساقي، ص  1
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ريًا  ﴿قوهلم : : الثاينو  اَلهَلَا تـَْفجن َر اأْلَنـَْهاَر خن  طلباً  ،  وليس هذا﴾أَْو َتك وَن َلَك َجنٌَّة منْن ُنَنيلٍّ َوعنَنبٍّ فـَتـ َفجِن
وإنكارهم أن يكون يتيما  الرجل، عظمة علىداللة  الثروة كان قوهلم ذاك اعتقادا أن وجود  وإمِنا لإلعجاز،

 مننَ  َرج ل َعَلى اْلق ْرآن   َهَذا نـ زِنلَ  َلْوالَ : ﴿عنهم ونظريه ما حكاه هللا تعاىل ا على قدر يرفعه لدرجة النبوة،ري فق
فلما كان  ،الزعم هبذا اعرتاف نوع يكون الطلب هذا فإجابة هذا، وعلى. (31:الزخرف﴾)َعظنيم اْلَقْريـَتَـنْين 

 كون  بني عقلية رابطة،أنه ال تالزم بني املال ومكانة املرء إال بقدر خواطر احمليطني به، وملا مل تكن أية 
، كان االمتناع عن الرد عليهم وعدم إجابتهم ملا أرادوا هو آية يف ابلغيب متصالً  وكونه ثروة، صاحب الرجل

 حد ذاهتا ملن اسرتشد.

َنا كنَسًفا أَْو ت   ﴿قوهلم : : الثالثو  وبضد  اإلعجاز هدف ، وهذا بضد﴾ْسقنَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَليـْ
فلما كان  .وإهالكهم إابدهتم ال الناس هداية اآلايت من الغاية أنِ ف ،الغاية من وراء ارسال الرسل واألنبياء

 طلبهم اإلهالك كان االمتناع وهو غاية املنطق.

َّللَّن َواْلَماَلئنَكةن قَبنياًل  ﴿قوهلم : : الرابعو  َ ابن  قولهونظريه يف القرآن،  واملالئكة، ابهلل اإلتيان وهو، ﴾َأْو أَتْيتن
ْثَل قـَْوهلنن َوقَاَل الَّذنيَن اَل يـَْعَلم وَن َلْواَل ي َكلِنم َنا اَّللَّ  أَْو أَتْتنيَنا َآيٌَة َكَذلنَك قَاَل الَّذنيَن منْن قـَْبلنهنمْ  ﴿: تعاىل ْم  من

َوقَاَل الَّذنيَن اَل يـَْرج وَن لنَقاَءاَن َلْواَل أ ْنزنَل  وقوله تعاىل :﴿ ،1﴾َتَشابـََهْت قـ ل وبـ ه ْم َقْد بـَيـَّنَّا اآْلَاَيتن لنَقْومٍّ ي وقنن ونَ 
ْم َوَعتَـْوا ع تـ وًّا كَ  هن َنا اْلَماَلئنَكة  َأْو نـََرى َربَـَّنا َلَقدن اْسَتْكبَـر وا يفن أَنـْف سن هذا حكم اإلمتناع فيه واضح و  .2 ﴾بنريًاَعَليـْ

 بني.

ْن ز ْخر فٍّ ﴿قوهلم : : اخلامسو   به ر دَّ  مبا فيـ َردُّ  زخرف، من بيت صاحب كونه  وهو، ﴾ أَْو َيك وَن َلَك بـَْيٌت من
 .الثاين اإلقرتاح

َنا كنَتااًب نـَْقَرؤ ه  َأْو تـَْرَقى يفن السََّماءن َوَلْن نـ ْؤمنَن لنر قنيِنَك َحىتَّ  ﴿ قوهلم :: السادسو   ر قنيِنهن  طلب وهو، ﴾ تـ نَـزِنَل َعَليـْ
 كان  لو إذ وتعنتهم عنادهم على يدلِ  السؤال هذا حلن فإنِ  يقرؤونه، ملموس كتاب  وإنزال السماء إىل

 أنِ  املعلوم ومن الثاين، إىل حاجة تكن ومل السماء إىل ر قِيه أعين األول طلبهم لكفى اإلهتداء، هو اهلدف
 .الغيب بعامل واِتصاله نبوته إىل واإلرشاد اهلداية ألجل ابإلعجاز يقوم إمِنا النيبِ 

وُت بذلك أن علة اإلمتناع ليس العجز كما هو حال من حتداهم هللا مع القرآن، وحال الكفار مع مباهلة 
، مبعىن عدم اإلعجاز طلشرو  استجماع هذه املطلوابت . إمنا علة اإلمتناع عدمصلى هللا عليـه وسلمالنيب 

 ختضع ال اِليت الفوضوية األمور من ابملعجزة القيام ليس إذ ،استجماعها شرائط أن تكون لطالبيها آية
  .لكل ذلك فاقدة املقرتحات وهذه ،شرعي أو عقلي لشرط
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ة ال مبعىن أنه ليس كل ما يطلبه الطالب متخيال أنه آية وأنه معجزة هو يف حقيقته كذلك، فإن اآلية مبنزل
 يعرف حقيقتها إال هللا سبحانه وتعاىل، وال ختضع لرغبات البشر وأهوائهم. 

 لوجود أو املقتضى فقدان ألجل إِما مطالبهم عن جواب صلى هللا عليـه وسلم النيبِ  وجممل القول أن امتناع
َريبِن َهْل ك ْنت  إنالَّ َبَشرًا س ْبَحاَن ﴿: قائالً  به، جييبهم أنوتعاىل  سبحانه أمره مبا أجاب ذلك وعلى. املانع

 اِليت ابتاملطلو  هذه أنِ  واملراد". رسوالً "و" َبشراً : "لفظنيفبني فقدان املقتضى ووجود املانع ب ،﴾َرس واًل 
 األول وعلى. رسوالً  لكوين أو بشراً، لكوين إِما أمتنع على جواهبا وأعلق أمرها بسبحان ريب، مين طلبتموها

، والوجه الثاين، أن املطلوابت ال توافق األمور هبذه القيام عن قاصرة البشر قدرةفلوجهني : الوجه األول أن 
إمنا هي مطالب إما أن تكون بال منطق سليم، وإما أن تكون بدافع العناد  ،منطق البشر، حبثا عن احلق

لنه، إبذن إالِ  بشيء يقوم ال الرسول ألنِ  سبحانه، إذنه على موقوف فهو الثاين، وعلى والتسلية.  وليس م ْرسن
 .اإلجابة شرائط الطلبات هذه استجماع لعدم إذن، هنا ها

 املعجزة نفاة اخِتذها اِليت اآلايت من كثري  عن اإلجابة نرسم اآلايت، هذه يف ذكرانه اِليت اإلجابةنهج ومب
 .لنظريتهم ذريعة

، قوله تعاىل: صلى هللا عليـه وسلمومن عجيب ما رأيتهم يستشهدون به يف دفع املعجزات عن النيب 
ْن َربِنهن ق ْل إننَّ اَّللََّ قَادنٌر َعَلى َأْن يـ نَـزِنَل َآيًَة َوَلكننَّ َأْكثَـ ﴿ وهذه ، 1 ﴾َره ْم اَل يـَْعَلم ونَ َوقَال وا َلْواَل نـ زِنَل َعَلْيهن َآيٌَة من

، لذلك كان اجلواب عن وقدرته ابهلل تعاىل تعلقها، وإمنا صلى هللا عليـه وسلماآلية ليست متعلقة ابلنيب 
  .ق مطلبهم ابنعدام العلم لديهمهللا تعاىل على إنزال اآلايت، وتعليطلبهم بتأكيد قدرة 

مل ينظروا يف  فنبههم أن ملنَ ن هللا تعاىل إذ كانوا يريدون اآلية أن تكون م مث إن هللا تعاىل أحاهلم للنظر يف آايته
آايت هللا املبثوثة يف الكون املرتائية لكل عني البينة لكل قلب مطلبه اهلدى.. أمل تر أنه أردف اجلواب عليهم 

ري  َوَما منْن َدابَّةٍّ يفن اأْلَْرضن َواَل طَائنرٍّ َيطن  ﴿بقدرة هللا تعاىل ببيان ما يدل على هذه القدرة فقال تعاىل:  
ْن َشْيءٍّ مث َّ إنىَل َرهبِننْم حي َْشر ونَ  ََناَحْيهن إنالَّ أ َمٌم أَْمثَال ك ْم َما فـَرَّْطَنا يفن اْلكنَتابن من  .2 ﴾جبن

أكثر من مرة عن  صلى هللا عليـه وسلما امتنع النيب فإن قيل : إن كانت املعجزة طريقا إلثبات النبوة فلماذ
 َعَلى قَادنرٌ  اَّللَِ  إننَّ  ق لْ  رَّبِنهن  مِنن آيَةٌ  َعَلْيهن  نـ زِنلَ  َلْوالَ  َوقَال واْ ﴿ار منه، قال تعاىل : اإلتيان مبعجزة وقد طلبها الكف

 ، وغريها كثري.  3 ﴾يـَْعَلم ونَ  الَ  َأْكثـََره مْ  َوَلكننَّ  آيَةً  يـ نَـزِنلٍّ  َأن

                                                                 
 .37، اآلية 6سورة األنعام، السورة   1
 .38، اآلية 6سورة األنعام، السورة   2
 .37، اآلية 6سورة األنعام، السورة 3



38 
 

قلنا : إن إظهار املعجزات يكون إلظهار احلق وتثبيته يف قلوب الناس ال إلكراههم على قبول دعوة األنبياء 
قَال وا ن رنيد   ﴿وإجبارهم على التسليم هبا واالنقياد هلا. لذلك أجاهبم يف بعض ما طلبوا ومثاله قوله تعاىل : 

َها َوَتْطَمئننَّ قـ ل وبـ َنا َونَـ أَ  نـْ َها منَن الشَّاهندنيَن ْن ََنْك َل من قَاَل عنيَسى اْبن  َمْرمَيَ  .:.ْعَلَم أَْن َقْد َصَدقْـتَـَنا َوَنك وَن َعَليـْ
رناَن َوَآيًَة منْنكَ  َوَّلنَنا َوَآخن َن السََّماءن َتك ون  لََنا عنيًدا ألن َنا َمائنَدًة من  َواْرز قْـَنا َوأَْنَت َخري  الرَّازنقننَي اللَّه مَّ َربَـَّنا أَْنزنْل َعَليـْ

َا َعَلْيك ْم َفَمْن يَ  .:. َن اْلَعاَلمننيَ قَاَل اَّللَّ  إنيِنن م نَـزِنهل  ْنك ْم فَإنيِنن أ َعذِنب ه  َعَذااًب اَل أ َعذِنب ه  َأَحًدا من ، بل 1﴾  ْكف ْر بـَْعد  من
اَييتن َواَل وتصدر ابتداء ببيان املعجزة دون مطالبتهم يف بعضها ومثاله قوله تعاىل : ﴿  اْذَهْب أَْنَت َوَأخ وَك ِبَن

َن وَ ، وقوله تعاىل: ﴿2﴾تَننَيا يفن ذنْكرني ْن َربِنك ْم َأيِنن َأْخل ق  َلك ْم من يَةٍّ من ت ك ْم ِبَن ئـْ َرس واًل إنىَل َبينن إنْسرَائنيَل َأيِنن َقْد جن
ًرا إبننْذنن اَّللَّن َوأ ْبرنئ  اأْلَْكَمَه َواأْلَبـَْرَص َوأ حْ  َئةن الطَّرْين فَأَنـْف خ  فنيهن فـََيك ون  طَيـْ  اَّللَّن يني اْلَمْوَتى إبننْذنن الطِننين َكَهيـْ
ت ْم م ْؤمننننيَ  ر وَن يفن بـ ي وتنك ْم إننَّ يفن َذلنَك آَلَيًَة َلك ْم إنْن ك نـْ َا أَتْك ل وَن َوَما َتدَّخن َوم َصدِنقًا لنَما بـَنْيَ  .:. َوأ نـَبِنئ ك ْم مبن

ت ك   ئـْ لَّ َلك ْم بـَْعَض الَّذني ح رِنَم َعَلْيك ْم َوجن َن التـَّْورَاةن َوألن حن يَةٍّ منْن َربِنك ْم فَاتَـّق وا اَّللََّ َوَأطنيع ونن يََديَّ من ، وامتنع 3﴾ْم ِبَن
َوَما َمنَـَعَنا َأْن يف أخرى حني كان الواقع للتالعب والتسلية أو مما ال يقتضي املنطق، ومثاله قوله تعاىل : ﴿

َنا ََث ودَ  َا اأْلَوَّل وَن َوَآتـَيـْ آْلَاَيتن إنالَّ أَْن َكذََّب هبن َل ابن آْلَاَيتن إنالَّ نـ ْرسن ل  ابن َا َوَما نـ ْرسن رًَة َفظََلم وا هبن  النَّاَقَة م ْبصن
اْذَهْب . بل وقريب منه فعل هللا مع أنبيائه، فمنهم من أعطاه اآلية ابتداء، مثاله قوله تعاىل: ﴿4﴾خَتْونيًفا

اَييتن َواَل تَننَيا يفن ذنْكرني قَاَل َربِن اْجَعْل يلن اه، ومثاله قوله تعاىل: ﴿ومنهم من طلبها فأعط ،5﴾أَْنَت َوَأخ وَك ِبَن
ْلعَ  مٍّ إنالَّ َرْمزًا َواذْك ْر َربََّك َكثنريًا َوَسبِنْح ابن ْبَكارن َآيًَة قَاَل َآيـَت َك َأالَّ ت َكلِنَم النَّاَس َثاَلثََة أايَّ يِن َواإْلن ، ومنهم من 6 ﴾شن

َتغنَي  ره أن يطلب اآلية، ومثاله قوله تعاىل: ﴿زجمنعه و  َوإنْن َكاَن َكبـ َر َعَلْيَك إنْعرَاض ه ْم فَإننن اْسَتطَْعَت َأْن تـَبـْ
يَةٍّ َوَلْو َشاَء اَّللَّ  جلَََمَعه ْم َعَلى اهْل َدى فَ  اَل َتك وَننَّ منَن نـََفًقا يفن اأْلَْرضن أَْو س لًَّما يفن السََّماءن فـََتْأتنيَـه ْم ِبَن

 . 7 ﴾اجْلَاهنلننيَ 

قال ليست عمل األنبياء، إمنا هي إذن هللا تعاىل وقدرته وعلمه وملكه يصرفه كيف يشاء،  ذلك أن اآلايت
َ ِبنَ  تعاىل: ﴿ ْن قـَْبلنَك َوَجَعْلَنا هَل ْم أَْزَواًجا َوذ رِنيًَّة َوَما َكاَن لنَرس ولٍّ َأْن أَيْيتن يَةٍّ إنالَّ إبننْذنن اَّللَّن َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ر س اًل من

                                                                 
 .115-113، اآلايت 5سورة املائدة، السورة  1
 .42، اآلية 20سورة طه، السورة   2
 .50و 49، اآلايت 3سورة آل عمران، السورة   3
 .59، اآلية 17سورة اإلسراء، السورة   4
 .42، اآلية 20سورة طه، السورة   5
 .41، اآلية 3سورة آل عمران، السورة   6
 .35، اآلية 6سورة األنعام، السورة   7



39 
 

. وهي حني تصرف، فإهنا تصرف لقوم معينني، تتحقق فيهم الغاية من بعث اآلايت، 1﴾بَجلٍّ كنَتالنك لِن أَ 
 فال تصرف عبثا. 

 ؟ اآلايت تصرف ملن
 وجوه:فأما ملن تصرف اآلايت وعلى من تنزل ووفق أي غاية فتجمعها 

أملَْ يـََرْوا ، وقوله تعاىل: ﴿ 2 ﴾لنْلم ْؤمننننيَ إننَّ يفن َذلنَك آَلَيًَة تعاىل: ﴿ ، من ذلك قوله نيلمؤمنتصرف لاألول: 
ك ه نَّ إنالَّ اَّللَّ  إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ يـ ْؤمن   .3﴾ن وَن إنىَل الطَّرْين م َسخَّرَاتٍّ يفن َجوِن السََّماءن َما مي ْسن

َوالنـََّهارن َوَما َخَلَق اَّللَّ  يفن السََّماَواتن إننَّ يفن اْختناَلفن اللَّْيلن الثاين: لقوم يتقون، من ذلك قوله تعاىل: ﴿
 .4﴾َواأْلَْرضن آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ يـَتـَّق ونَ 

َها ، كما هو قوله تعاىل: ﴿ : لقوم يتفكرونالثالث ك ْم أَْزَواًجا لنَتْسك ن وا إنلَيـْ ْن أَنـْف سن َومنْن َآاَيتنهن َأْن َخَلَق َلك ْم من
َنك ْم َمَودَّةً   .5﴾ َوَرمْحًَة إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ يـَتَـَفكَّر ونَ َوَجَعَل بـَيـْ

رَاط  َربِنَك م ْسَتقنيًما َقْد َفصَّْلَنا اآْلَاَيتن لنَقْومٍّ ﴿  لقوم يذكرون، كما هو قوله تعاىل: :الرابع َوَهَذا صن
 .6﴾يَذَّكَّر ونَ 

رًا إننَّ ه َو الَّذني  ﴿لقوم يسمعون، كما يف قوله تعاىل: : اخلامس َجَعَل َلك م  اللَّْيَل لنَتْسك ن وا فنيهن َوالنـََّهاَر م ْبصن
 .7﴾يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ َيْسَمع ونَ 

َويفن اأْلَْرضن قنَطٌع م َتَجاونرَاٌت َوَجنَّاٌت منْن َأْعَنابٍّ َوَزرٌْع َوُنَنيٌل  ﴿لقوم يعقلون، كما يف قوله تعاىل: : السادس
َواٌن َوغَ  نـْ ل  بـَْعَضَها َعَلى بـَْعضٍّ يفن اأْل ك لن إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ صن دٍّ َونـ َفضِن َاءٍّ َواحن َوانٍّ ي ْسَقى مبن نـْ يـْر  صن

 .8﴾يـَْعقنل ونَ 

َا ظََلم وا إننَّ يفن َذلنَك آَلَيًَة لنقَ  ﴿لقوم يعلمون، كما هو قوله تعاىل: : السابع ْومٍّ فَتنْلَك بـ ي وتـ ه ْم َخاونيًَة مبن
 .1﴾يـَْعَلم ون
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ْن َدابَّةٍّ َآاَيٌت لنَقْومٍّ ي وقنن ون ﴿ لقوم يوقنون، كما يف قوله تعاىل: :الثامن  .2﴾َويفن َخْلقنك ْم َوَما يـَب ثُّ من

َواْلبَـَلد  الطَّيِنب  خَيْر ج  نـََبات ه  إبننْذنن َربِنهن َوالَّذني َخب َث اَل خَيْر ج  إنالَّ  قوله تعاىل: ﴿ون، كما يف شكر لقوم ي :تاسعال
 .3﴾َنكنًدا َكَذلنَك ن َصرِنف  اآْلَاَيتن لنَقْومٍّ َيْشك ر ونَ 

 .4﴾لنلسَّائنلننيَ َلَقْد َكاَن يفن ي وس َف َوإنْخَوتنهن َآاَيٌت  ﴿، كما يف قوله تعاىل: للسائلني: عاشرال

إننَّ يفن َخْلقن السََّماَواتن َواأْلَْرضن َواْختناَلفن اللَّْيلن  احلادي عشر: ألويل االلباب، كما يف قوله تعاىل: ﴿
 .5﴾ َوالنـََّهارن آَلَاَيتٍّ ألن ويلن اأْلَْلَبابن 

 .6﴾ْم إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ ألن ويلن النـَُّهىك ل وا َواْرَعْوا أَنـَْعاَمك    : ألويل النهى، ومثاله قوله تعاىل: ﴿الثاين عشر

 .7﴾إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنْلم تَـَومسِننني الثالث عشر: للمتومسني، ومثاله قوله تعاىل: ﴿

اَيتنَنا أَْن َأْخرنْج قـَْوَمَك ﴿ لكل صبار شكور، كما يف قوله تعاىل: :الرابع عشر َن َوَلَقْد أَْرَسْلَنا م وَسى ِبَن من
من اَّللَّن إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنك لِن َصبَّارٍّ َشك ور ايَّ  .8﴾الظُّل َماتن إنىَل النُّورن َوذَكِنْره ْم أبَن

ْم َوَما َخْلَفه ْم منَن السََّماءن  ﴿ لكل عبد منيب، كما يف قوله تعاىل: :اخلامس عشر أَفـََلْم يـََرْوا إنىَل َما بـَنْيَ أَْيدنيهن
َن السََّماءن إننَّ يفن َذلنَك آَلَيًَة لنك لِن عَ َواأْلَْرضن  ْف هبننم  اأْلَْرَض أَْو ن ْسقنْط َعَلْيهنْم كنَسًفا من ْبدٍّ  إنْن َنَشْأ َُنْسن

 .9﴾م ننيب

اَب َوتـَرَْكَنا فنيَها َآيًَة لنلَّذنيَن خَيَاف وَن اْلَعذَ  ﴿للذين خيافون العذاب األليم، كما يف قوله تعاىل: عشر:  السادس
 .10﴾اأْلَلنيم

ٌ َولنَنْجَعَله  َآيًَة لنلنَّاسن َوَرمْحًَة  ﴿عشر: للناس، كما هو قوله تعاىل: السابع  قَاَل َكَذلنكن قَاَل َربُّكن ه َو َعَليَّ َهنيِن
يًّا نَّا وََكاَن أَْمرًا َمْقضن  .11﴾من
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َنتنك ْم  : للعالنمني، ومثاله قوله تعاىل: ﴿ثامن عشرال َومنْن َآاَيتنهن َخْلق  السََّماَواتن َواأْلَْرضن َواْختناَلف  أَْلسن
 .1 ﴾َوأَْلَواننك ْم إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنْلَعالنمننيَ 

َنا َوَجَعلْ  ﴿ ، كما هو قوله تعاىل:نيمعشر: للعالَ  تاسعال ْن ر وحن َناَها َوالَّيتن َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا فنيَها من
 .2 ﴾َوابـْنَـَها َآيًَة لنْلَعاَلمنني

َوَلَقْد له وجه من هذه الوجوه، إال أن يكون على شاكلة فرعون ومن معه، قال تعاىل: ﴿و  أحد إالن ا مفم
نَي  اَيتنَنا إنىَل فنْرَعْوَن َوَمَلئنهن فـََقاَل إنيِنن َرس ول  َربِن اْلَعاَلمن َها  .:.أَْرَسْلَنا م وَسى ِبَن نـْ اَيتنَنا إنَذا ه ْم من فـََلمَّا َجاَءه ْم ِبَن

 .3﴾َيْضَحك ون

 اآلايت: من الغاية
 على أصناف الناس لغاايت معينة:وهي بذلك تتنزل 

َوَعدَك م  اَّللَّ  َمَغاِننَ َكثنريًَة أَتْخ ذ ونـََها أوهلا: اإلميان واهلداية واالستقامة على منهج هللا تعاىل، وهو قوله تعاىل: ﴿
رَاطًا م ْسَتقنيًمافـََعجََّل َلك ْم َهذنهن وََكفَّ  نننَي َويـَْهدنَيك ْم صن  . 4﴾ أَْيدنَي النَّاسن َعْنك ْم َولنَتك وَن َآيًَة لنْلم ْؤمن

 .5﴾ َوَلَقْد تـَرَْكَناَها َآيًَة فـََهْل منْن م دَّكنر اثنيا: رفع الشك، وهو قوله تعاىل: ﴿

ْن فـَْوقنك ْم أَْو منْن تعاىل: ﴿ قوله اثلثا: الفقه والفهم، ومثاله َعَث َعَلْيك ْم َعَذااًب من ق ْل ه َو اْلَقادنر  َعَلى َأْن يـَبـْ
يَـًعا َوي ذنيَق بـَْعَضك ْم أَبَْس بـَْعضٍّ اْنظ ْر َكْيَف ن َصرِنف  اآْلَاَيتن َلَعلَّه    .6﴾ْم يـَْفَقه ونَ حَتْتن أَْرج لنك ْم َأْو يـَْلبنَسك ْم شن

َا إنالَّ  عن الفسق، وهو قوله تعاىل: ﴿رابعا: االبتعاد  َوَلَقْد أَنـْزَْلَنا إنلَْيَك َآاَيتٍّ بـَيِنَناتٍّ َوَما َيْكف ر  هبن
ق ونَ   .7﴾اْلَفاسن

 .8 ﴾َكَذلنَك يـ بَـنيِن  اَّللَّ  َلك م  اآْلَاَيتن َلَعلَّك ْم تـَتَـَفكَّر ون  خامسا: الدفع للتفكر، وهو قوله تعاىل: ﴿

ل  اآْلَاَيتن َولنَتْسَتبننَي َسبنيل  اْلم ْجرنمننيَ  الطريق، وهو قوله تعاىل: ﴿سادسا: الستبيان   .9﴾وََكَذلنَك نـ َفصِن
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َن قوله تعاىل: ﴿ سابعا: لبيان صدق صاحب اآلية، ومثاله َا إنْن ك ْنَت من يَةٍّ فَْأتن هبن ْئَت ِبَن قَاَل إنْن ك ْنَت جن
 .1﴾الصَّادنقنني

اَي َبينن َآَدَم َقْد أَنـَْزْلَنا َعَلْيك ْم لنَباًسا يـ َوارني َسْوَآتنك ْم َورنيًشا َولنَباس  غاية التذكر، ومثاله قوله تعاىل: ﴿ لاثمنا: 
ْن َآاَيتن اَّللَّن َلَعلَّه ْم َيذَّكَّر ون ٌر َذلنَك من  .2﴾التـَّْقَوى َذلنَك َخيـْ

َن اْلق َرى َوَصرَّفْـَنا تعاىل: ﴿ ، ومثاله قوله لعلهم يرجعون قامة احلجةإلاتسعا:  َوَلَقْد َأْهَلْكَنا َما َحْوَلك ْم من
ع ون  .3﴾ اآْلَاَيتن َلَعلَّه ْم يـَْرجن

اَيتنَنا غاية العلم، ومثاله قوله تعاىل: ﴿ عاشرا: ل َبْل ه َو َآاَيٌت بـَيِنَناٌت يفن ص د ورن الَّذنيَن أ وت وا اْلعنْلَم َوَما جَيَْحد  ِبَن
 .4﴾الظَّالنم ونإنالَّ 

َا َخرُّوا س جًَّدا يب، ومثاله قوله تعاىل: ﴿ احلادي عشر: لغاية الرتغ اَيتنَنا الَّذنيَن إنَذا ذ كِنر وا هبن َا يـ ْؤمنن  ِبَن إنمنَّ
َْمدن َرهبِننْم َوه ْم اَل َيْسَتْكربن وَن  عن يَْدع ونَ  .:.َوَسبَّح وا حبن َربَـّه ْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوممنَّا  تـََتَجاىَف ج ن وبـ ه ْم َعنن اْلَمَضاجن

َا َكان وا يـَْعَمل وَن  .:.َرَزقْـَناه ْم يـ ْنفنق وَن  ٍّ َجزَاًء مبن ْن قـ رَّةن َأْعني  ًنا  .:.َفاَل تـَْعَلم  نـَْفٌس َما أ ْخفنَي هَل ْم من أََفَمْن َكاَن م ْؤمن
ًقا اَل َيْستَـو وَن  َا َكان وا أَمَّا الَّذنيَن آَ  .:.َكَمْن َكاَن فَاسن َاتن فـََله ْم َجنَّات  اْلَمْأَوى نـ ز اًل مبن َمن وا َوَعمنل وا الصَّاحلن

 .5﴾يـَْعَمل ون

آْلَاَيتن إنالَّ خَتْونيًفاالثاين عشر: لغاية الرتهيب، ومثاله قوله تعاىل: ﴿  ل  ابن َوالَّذنيَن  ، وقوله تعاىل: ﴿6﴾َوَما نـ ْرسن
اَيتنَنا مَيَسُّه م   ب وا ِبَن َا َكان وا يـَْفس ق ونَ َكذَّ  .7﴾اْلَعَذاب  مبن

ْم منَن اْلق ر ونن مَيْش وَن يفن الثالث عشر: لغاية التنبيه، ومثاله قوله تعاىل: ﴿  ْن قـَْبلنهن أََوملَْ يـَْهدن هَل ْم َكْم أَْهَلْكَنا من
ْم إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ أََفاَل َيْسَمع ونَ   .8﴾ َمَساكنننهن

َلْت قـ ل وبـ ه ْم َوإنَذا ت لنَيْت الرابع عشر: لزايدة اإلميان، ومثاله قوله تعاىل: ﴿  ن وَن الَّذنيَن إنَذا ذ كنَر اَّللَّ  َوجن َا اْلم ْؤمن إنمنَّ
ْم َآاَيت ه  زَاَدتْـه ْم إنميَااًن َوَعَلى َرهبِننْم يـَتَـوَكَّل ون  .9﴾َعَلْيهن
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إنْذ قَاَل احْلََوارنيُّوَن اَي عنيَسى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َيْسَتطنيع  ثاله قوله تعاىل: ﴿ : بيان قوة هللا وقدرته، ومعشر امساخل
ت ْم م ْؤمنننني َنا َمائنَدًة منَن السََّماءن قَاَل اتَـّق وا اَّللََّ إنْن ك نـْ سؤاهلم عن قدرة هللا فإهنم ملا كان  .1 ﴾َربَُّك أَْن يـ نَـزِنَل َعَليـْ

قَاَل اَّللَّ  إنيِنن م نَـزِنهل َا َعَلْيك ْم َفَمْن َيْكف ْر ن غايتهم هي الطعم واإلطمئنان، قال تعاىل: ﴿ تعاىل، بعد أن بينوا أ
َن اْلَعاَلمننَي ) ْنك ْم فَإنيِنن أ َعذِنب ه  َعَذااًب اَل أ َعذِنب ه  َأَحًدا من  .2 ﴾(115بـَْعد  من

 رد الناس على الرسل:
وغاايت فالبد من معرفة نتائجها على من أنزلت إليهم. وطبيعي طا فإن كان نزول اآلايت يستوجب شرو 

أن تكون النتائج على وفق سعي الناس من البحث عن احلق. فإن غاايت الناس ختتلف يف السعي للحق 
إننَّ يفن َذلنَك  بني طلبه وبني حماولة إخفائه أو دفعه مجلة، وعليه كان واقع أغلب الناس، وهو قوله تعاىل: ﴿

  :. وتعددت الردود بني3﴾آَلَيًَة َوَما َكاَن َأْكثـَر ه ْم م ْؤمننننيَ 

َها م ْعرنضننيَ  معرض، كما يف قوله تعاىل: ﴿ ْم منْن َآيَةٍّ منْن َآاَيتن َرهبِننْم إنالَّ َكان وا َعنـْ ، وقوله تعاىل: 4﴾َوَما أَتْتنيهن
ْحٌر م   ﴿   .5﴾ْسَتمنرِ َوإنْن يـََرْوا َآيًَة يـ ْعرنض وا َويـَق ول وا سن

ر ون ومستهزئ، كما يف قوله تعاىل: ﴿   .6 ﴾َوإنَذا رَأَْوا َآيًَة َيْسَتْسخن

َها َيْضَحك ون: ﴿ كما يف قوله تعاىلوضاحك،   نـْ اَيتنَنا إنَذا ه ْم من  .7 ﴾فـََلمَّا َجاَءه ْم ِبَن

ْم َآاَيتـ َنا بـَيِنَناتٍّ تـَْعرنف  يفن و ج وهن الَّذنيَن َكَفر وا اْلم ْنَكَر وغاضب، كما يف قوله تعاىل: ﴿  َلى َعَلْيهن َوإنَذا تـ تـْ
ْم َآاَيتنَنا  ل وَن َعَلْيهن لَّذنيَن يـَتـْ  .8﴾َيَكاد وَن َيْسط وَن ابن

اَيتن اَّللَّن جيَْ : ﴿  وجاحد، كما يف قوله تعاىل  .9 ﴾َحد ونَكَذلنَك يـ ْؤَفك  الَّذنيَن َكان وا ِبَن

َا َوالَّذنيَن ه ْم َعْن وغافل، كما هو قوله تعاىل: ﴿  نـَْيا َواْطَمأَنُّوا هبن حْلََياةن الدُّ إننَّ الَّذنيَن اَل يـَْرج وَن لنَقاَءاَن َوَرض وا ابن
 .10﴾َآاَيتنَنا َغافنل ون
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َنا فََأْعرنْض َعنـْه ْم َحىتَّ خَي وض وا يفن َحدنيثٍّ َوإنَذا َرأَْيَت الَّذنيَن خَي وض وَن يفن َآاَيتن  وخائض، كما يف قوله تعاىل: ﴿
يَـنََّك الشَّْيطَان  َفاَل تـَْقع ْد بـَْعَد الذِنْكَرى َمَع اْلَقْومن الظَّالنمنني  .1 ﴾َغرْينهن َوإنمَّا يـ ْنسن

ر وا وظامل، كما يف قوله تعاىل: ﴿  اَيتنَنا َوَمْن َخفَّْت َمَوازنين ه  فَأ ولَئنَك الَّذنيَن َخسن َا َكان وا ِبَن أَنـْف َسه ْم مبن
 .2﴾َيْظلنم ونَ 

َْمدن َرهبِننْم َوه ْم ومستكرب، كما يف قوله تعاىل: ﴿  َا َخرُّوا س جًَّدا َوَسبَّح وا حبن اَيتنَنا الَّذنيَن إنَذا ذ كِنر وا هبن َا يـ ْؤمنن  ِبَن إنمنَّ
 .3 ﴾اَل َيْسَتْكربن ون

َا َكان وا يـَْفس ق ونوَ  وفاسق، كما يف قوله تعاىل: ﴿ اَيتنَنا مَيَسُّه م  اْلَعَذاب  مبن ب وا ِبَن  .4﴾الَّذنيَن َكذَّ

َها فَأَتْـبَـَعه  الشَّْيطَان  ومنسلخ عن احلق، كما يف قوله تعاىل: ﴿  نـْ َناه  َآاَيتنَنا فَاْنَسَلَخ من ْم نـََبَأ الَّذني َآتـَيـْ َواْتل  َعَلْيهن
 .5 ﴾َفَكاَن منَن اْلَغاونين

َ ر س ل  اَّللَّن اَّللَّ  ، كما يف قوله تعاىل: ﴿ جمرم روماك ْثَل َما أ ويتن َوإنَذا َجاَءتْـه ْم َآيٌَة قَال وا َلْن نـ ْؤمنَن َحىتَّ نـ ْؤَتى من
َا َكان و  يب  الَّذنيَن َأْجَرم وا َصَغاٌر عنْنَد اَّللَّن َوَعَذاٌب َشدنيٌد مبن  .6﴾ا مَيْك ر ونَ أَْعَلم  َحْيث  جَيَْعل  رنَسالََته  َسي صن

ْنك ْم لنيـ ْنذنرَك ْم َولنتَـتـَّق وا ومعجب، كما يف قوله تعاىل: ﴿  ْن َربِنك ْم َعَلى َرج لٍّ من ت ْم َأْن َجاءَك ْم ذنْكٌر من بـْ أََوَعجن
 .7﴾َوَلَعلَّك ْم تـ ْرمَح ونَ 

يتَـَها وَكَ وانس، كما يف قوله تعاىل: ﴿   .8﴾َذلنَك اْليَـْوَم تـ ْنَسىقَاَل َكَذلنَك أَتـَْتَك َآاَيتـ َنا فـََنسن

يمن  ومعاجز، كما يف قوله تعاىل: ﴿ زنيَن أ ولَئنَك َأْصَحاب  اجلَْحن  .9﴾َوالَّذنيَن َسَعْوا يفن َآاَيتنَنا م َعاجن

ْنه  ج ل ود  الَّذنيَن خَيَْشْوَن  تعاىل: ﴿، كما يف قوله ؤمنوم َ تـَْقَشعنرُّ من ًا َمثَاينن اَّللَّ  نـَزََّل َأْحَسَن احْلَدنيثن كنَتااًب م َتَشاهبن
ْن ي ْضلنلن اَّللَّ  َربَـّه ْم مث َّ تَلنني  ج ل ود ه ْم َوقـ ل وبـ ه ْم إنىَل ذنْكرن اَّللَّن َذلنَك ه َدى اَّللَّن يـَْهدني بنهن َمْن َيَشاء  َوَمْن   َفَما َله  من

 .10﴾َهادٍّ 
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كما مل يكن من املنطقي   ،ب لكل رغبة وكل طلباابت من املنطقي أن ال يستج ،كذلك  فلما كان ذلك
 فرد رسوال. فإنه إمنا خلق هللا البشر وكرمهم وأنعم عليهم بصحيفة العقل السرتشاد الطرق. أن يرسل لكل

َها م ْعرنضنني ﴿فإذا فريق منهم كما قال تعاىل:  ْن َآاَيتن َرهبِننْم إنالَّ َكان وا َعنـْ ْن َآيَةٍّ من ْم من ، أو كما 1﴾َوَما أَتْتنيهن
نـْه ْم َمْن َيْسَتمنع  إنلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قـ ل وهبننْم َأكننًَّة أَْن يـَْفَقه وه  َويفن َآَذاهنننْم َوقْـرًا َوإننْ  ﴿قال تعاىل:   يـََرْوا ك لَّ َآيَةٍّ  َومن

َا َحىتَّ إنَذا َجاء وَك جي َادنل وَنَك يـَق ول  الَّذنيَن َكَفر وا إنْن َهَذا إنالَّ َأَساطنري  اأْلَوَّلنني ن وا هبن قال  أو كما ،2﴾اَل يـ ْؤمن
َا َفَما حَنْن  َلَك مبن ْؤمنننني تعاىل: ﴿  .3﴾َوقَال وا َمْهَما أَتْتنَنا بنهن منْن َآيَةٍّ لنَتْسَحَراَن هبن

طلب اآلية فإما أن يكون سعيا وراء احلق واستبيان طرقه، أو أن يكون من ابب املعاندة واملعاجزة فأما 
 واللهو.

َوق لن أنه وجب التنبيه يف هذا املقام أن هللا تعاىل، عهد إلينا يف القرآن بيان آايته، كما هو قوله تعاىل: ﴿غري 
، وإمنا غلبت الناس العجلة عن رؤية 4﴾فـَتَـْعرنف ونـََها َوَما َربَُّك بنَغافنلٍّ َعمَّا تـَْعَمل وناحْلَْمد  َّللنَّن َسري نيك ْم َآاَيتنهن 

ل ون آايت هللا تعاىل، كما هو قوله تعاىل:﴿ ْنَسان  منْن َعَجلٍّ َسأ رنيك ْم َآاَييتن َفاَل َتْستَـْعجن  .5 ﴾خ لنَق اإْلن

 أين تظهر اآلايت ؟
 ي شيء تظهر آايت هللا، طلبا للرشد، وقد فصلها القرآن يف أمور:مث إنه من املفيد استبيان يف أ

َلْت َآاَيت ه  قـ ْرَآاًن َعَربنيًّا لنَقْومٍّ يـَْعَلم ون  قوله تعاىل: ﴿ ومثالهاألول: الكتاب،   .6﴾كنَتاٌب ف صِن

ْم َآاَيتنَنا يفن اآْلَفَاقن َويفن أَ  الثاين: اآلفاق واألنفس، وهو قوله تعاىل: ﴿ َ هَل ْم أَنَّه  احلَْقُّ َسن رنيهن ْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ هن نـْف سن
 .7﴾أََومَلْ َيْكفن بنَربِنَك أَنَّه  َعَلى ك لِن َشْيءٍّ َشهنيدٌ 

ْن َآاَيتنهن َأْن َخَلَقك ْم منْن تـ رَابٍّ مث َّ إنَذا أَنـْت ْم َبَشٌر  ، وهو قوله تعاىل: ﴿البشر من تراب: يف خلق ثالثال َومن
ر ون َتشن  .8﴾تـَنـْ

َها : يف خلق األزواج، وهو قوله تعاىل: ﴿  رابعال ك ْم أَْزَواًجا لنَتْسك ن وا إنلَيـْ َومنْن َآاَيتنهن َأْن َخَلَق َلك ْم منْن أَنـْف سن
َنك ْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ يـَتَـَفكَّر ونَ   .1﴾َوَجَعَل بـَيـْ
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َنتنك ْم   قوله تعاىل: ﴿: يف اختالف األلسن، وهو امساخل َومنْن َآاَيتنهن َخْلق  السََّماَواتن َواأْلَْرضن َواْختناَلف  أَْلسن
 .2 ﴾(22َوأَْلَواننك ْم إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنْلَعالنمننَي )

للَّْيلن َوالنـَّهَ  : يف املنام واالبتغاء، وهو قوله تعاىل: ﴿سادسال ْن َآاَيتنهن َمَنام ك ْم ابن ْن َفْضلنهن إننَّ َومن ارن َوابْتنَغاؤ ك ْم من
 .3﴾ ( 23يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ َيْسَمع وَن )

َن السََّماءن َماًء فـَي ْحيني   السابع: يف الربق، وهو قوله تعاىل: ﴿ َومنْن َآاَيتنهن ي رنيك م  اْلبَـْرَق َخْوفًا َوَطَمًعا َويـ نَـزِنل  من
َا إننَّ يفن َذلنَك آَلَاَيتٍّ لنَقْومٍّ يـَْعقنل وَن )بنهن اأْلَْرَض بـَْعَد َموْ   .4﴾ (24هتن

ْن َرمْحَتنهن َولنَتْجرنَي  الثامن: يف الريح، وهو قوله تعاىل: ﴿ رَاتٍّ َولني ذنيَقك ْم من َل الرِناَيَح م َبشِن ْن َآاَيتنهن َأْن يـ ْرسن َومن
تَـغ وا منْن َفْضلنهن َوَلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن ) َْمرنهن َولنتَـبـْ  .5﴾ ( 46اْلف ْلك  أبن

 .6﴾ْلَبْحرن َكاأْلَْعاَلمن َومنْن َآاَيتنهن اجْلََوارن يفن ا  التاسع: يف الفلك، وهو قوله تعاىل: ﴿

َن السََّماءن  العاشر: يف ما أنزل من السماء، وهو قوله تعاىل: ﴿ ْم َوَما َخْلَفه ْم من أَفـََلْم يـََرْوا إنىَل َما بـَنْيَ أَْيدنيهن
َن السََّماءن إننَّ  ْف هبننم  اأْلَْرَض أَْو ن ْسقنْط َعَلْيهنْم كنَسًفا من  يفن َذلنَك آَلَيًَة لنك لِن َعْبدٍّ َواأْلَْرضن إنْن َنَشْأ َُنْسن

 .7﴾م ننيبٍّ 

ْن َآاَيتنهن اللَّْيل  َوالنـََّهار  َوالشَّْمس    احلادي عشر: يف الليل والنهار والشمس والقمر، وهو قوله تعاىل: ﴿ َومن
ه  تـَْعب د ونَواْلَقَمر  اَل َتْسج د وا لنلشَّْمسن َواَل لنْلَقَمرن َواْسج د وا َّللنَّن الَّذني َخَلَقه نَّ  ت ْم إنايَّ  .8﴾ إنْن ك نـْ

َعًة فَإنَذا أَنـْزَْلَنا الثاين عشر: يف النبات واإلنبات، وهو قوله تعاىل: ﴿    َومنْن َآاَيتنهن أَنََّك تـََرى اأْلَْرَض َخاشن
َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت إننَّ الَّذني َأْحَياَها َلم ْحيني اْلَمْوَتى إننَّه    .9﴾َعَلى ك لِن َشْيءٍّ َقدنيرٌ َعَليـْ

َومنْن َآاَيتنهن َخْلق  السََّماَواتن َواأْلَْرضن َوَما َبثَّ فنيهنَما منْن َدابَّةٍّ  الثالث عشر: يف الدواب، وهو قوله تعاىل: ﴿
ْم إنَذا َيَشاء  َقدنير  .10﴾َوه َو َعَلى مَجْعنهن
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ْلَعَذابن َوَما ن رنيهن بقوله تعاىل: ﴿  األمر حيكم  ،ويف كل ذلك ْن أ ْختنَها َوَأَخْذاَنه ْم ابن ْن َآيَةٍّ إنالَّ هنَي َأْكبَـر  من ْم من
ع ون  .1﴾َلَعلَّه ْم يـَْرجن

 مث إن املعجزة كوهنا دليال على النبوة البد وأن يكون هلا وجه لوجود االرتباط اخلاص بني هللا تعاىل والنيب
َوإنَذا َجاَءتْـه ْم َآيٌَة قَال وا َلْن ﴿ ، كما هو قوله تعاىل: ، مبعىن بيان اصطفائه له خاصةصلى هللا عليه وسلـم

َ ر س ل  اَّللَّن اَّللَّ  أَْعَلم  َحْيث  جَيَْعل  رنَسالََته   ْثَل َما أ ويتن   .2﴾ نـ ْؤمنَن َحىتَّ نـ ْؤَتى من

وبيان  ل على نبوتهبدأ ابلتدلي ،صلى هللا عليـه وسلم ،النيب القرآن وهو يتنزل على أن هنا، البد من اإلشارةو 
ْسمن َربِنَك الَّذني َخَلق: ﴿ ذلك االصطفاء، فقال تعاىل َه  عليه الصالة والسالم ، فكان3﴾اقْـرَْأ ابن أول من و جِن

 إليه األمر من السماء ابلقراءة، قراءة ابسم العلي سبحانه وتعاىل.

 أنِ  مع وسلم، وآله عليه هللا صلى األكرم النيب معاجز ينكر أن ألحد ميكن كيف  أنِه ذلك إىل أضف
 .هبا متواترة والسِنة بعضها عن خيرب الكرمي القرآن

خالل التنقيب عن  منو  .، من خالل مجعهمن حيث تواترهيف القرآن  يكشكتالولقد حاول القوم 
فلما امتنع كل  من خالل اختالفات القصص القرآين وربطه ابالسرائيليات والشعر اجلاهلي.و  .تناقضات فيه

. وإنكار ما فيه من بشراي من حيث إعطائه بعداعلى اسقاط القرآن  همانصب جهد عنهم،ذلك 
 معجزات.

 العادة ويعجز العباد؟القرآن ما خيرق  هل أثبت
 فإن سأل سائل: هل أثبت القرآن ما خيرق العادة ويعجز العباد؟

 اويعجز العباد، ال يعين أن َثة أمور البد من اإلشارة أوال إىل أن القول إبثبات القرآن ما خيرق العادة : قلنا
 .جيد العقل طريقا للقول ابستحالتهمستحيلة على العقل قبوهلا يوردها القرآن. فإن القرآن إذا أثبت شيئا مل 

بل هي أمور حيكم العقل  فال إشكال وال شبهة أن املعجزة يف احلقيقة ليست من األمور اليت حييلها العقل.
 وإمنا نقصد ابلعقل هنا، العقل الضروري البديهي، أو الفطرة. بغريها واستبعدهتا. إبمكاهنا وإن جرت العادة

لذلك حني قيل للصديق أن حممدا قد ادعى أنه أسري به للمقدس، زاعمني استحالة ذلك عقال، قال 
 .4أصدقه فقد صدقته فيما هو أكرب فعقال جيب أن أصدقه فيما هو أصغر

                                                                 
 .48، اآلية 43سورة الزخرف، السورة   1
 .124، اآلية 6سورة األنعام، السورة   2
 .1، اآلية 96سورة العلق، السورة   3
َ  به، أ ْسرنيَ  أنه فَأْخرَب  مكة إىل  هللا رسول رجع البيهقي يف قصة اإلسراء واملعراج أنه ملاروى  4  صلَّْوا قد كانوا  كثري  انس افت نتن

 جاء قد أنه يزعم صاحبك، يف لك هل: له فقالوا بكر، أيب إىل قريش من انس فتجهَّز: الرمحن عبد بن سلمة أبو قال. معه
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 القران الكرمي تفعلها الطبيعة بواسطة أسباب؟ هل املعجزات املادية الواقعة يف
 ؟يف القران الكرمي تفعلها الطبيعة بواسطة أسباب املعجزات املادية الواقعةفإن قيل: هل 

َوقَال وا َلْواَل أ ْنزنَل َعَلْيهن َآاَيٌت منْن ﴿  اعلم أن املعجزات أو اآلايت هي من عند هللا، كما هو قوله تعاىل:قلنا: 
َا أاََن َنذنيٌر م بننيَربِنهن  َا اآْلَاَيت  عنْنَد اَّللَّن َوإنمنَّ . فلما كان أمر اآلايت من عند هللا، كان فعلها على ثالثة 1﴾ق ْل إنمنَّ

 وجوه:

ل  الرِناَيَح فـَت ثنري  َسَحااًب فـَيَـْبس ط ه   األول: أن يكون أبسباب ومقدمات، كما هو قوله تعاىل: ﴿ اَّللَّ  الَّذني يـ ْرسن
اَللنهن فَإنَذا َأَصاَب بنهن َمْن َيَشاء  يفن  منْن عنَبادنهن إنَذا ه ْم  السََّماءن َكْيَف َيَشاء  َوجَيَْعل ه  كنَسًفا فـَتَـَرى اْلَوْدَق خَيْر ج  منْن خن

ر ون  .2﴾َيْستَـْبشن

َا أَْمر ه  إنَذا أَرَ إن  : أن يكون بال أسباب وال مقدمات، كما هو قوله تعاىل: ﴿الثاين ًئا َأْن يـَق وَل َله  ك ْن منَّ اَد َشيـْ
 .3﴾  َشْيءٍّ َوإنلَْيهن تـ ْرَجع ونَفس ْبَحاَن الَّذني بنَيدنهن َمَلك وت  ك لِن  .:.فـََيك ون  

قـ ْلَنا اَي اَنر  ك وينن بـَْرًدا َوَساَلًما  ضد املقدمات، كما هو قوله تعاىل: ﴿الثالث: أن يكون بضد األسباب و 
يم  .4﴾َعَلى إنبـْرَاهن

ليس لكن  .بتوسط مقدمات للوصول إليهافيها االشياء  الواضح أن أمور الطبيعة حتكمها األسباب. وتقعو 
 بل هي مما يتعاوره نظام املادة كل حني بتبديل احلي إىل ميتعامة عادة الطبيعة  يف أمور املعجزة ما تنكره

  .والساكن إىل متحرك وإنزال ورفع

 ؟ االستغناء عن األسباب للوصول لتلك الغاايت املعجزات هل ميكن
ذلك  معرفة كيفية، و : هل ميكن االستغناء عن األسباب للوصول لتلك الغاايت املعجزاتفإن سأل سائل

 ل مرتبطة إبذن هللا تعاىل ملن ارتضى وقدرته اخلاصة ؟تظأم  ستغناء،اال

َتغنَي نـََفًقا يفن اأْلَْرضن  قوله تعاىل: ﴿نبياء فاستحال عن العامة، ل: قد فات ذلك األقلنا فَإننن اْسَتطَْعَت َأْن تـَبـْ
يَةٍّ َوَلْو َشاَء اَّللَّ  جلَََمَعه ْم َعَلى اهْل َدى َفاَل َتك وَننَّ منَن ا لننيأَْو س لًَّما يفن السََّماءن فـََتْأتنيَـه ْم ِبَن  .1﴾جْلَاهن

                                                                                                                                                                                            
 ذلك قال كان  لئن فَأْشَهد  : قال .نعم: ذلك؟ قالوا قَالَ  أَوَ : بكر أبو واحدة؟ فقال ليلة يف مكة إىل رجع مث املقدس بيت
 أببعد أ َصدِنقه إين نعم،: يصبح؟ قال أن قبل مكة إىل يرجع مث واحدة، ليلة يف الشام أييت أبن فت َصدِنقه: قالوا .صدق لقد
دِنيَق رضي هللا عنـه. بكر أبو مس ِنيَ  فبها: سلمة أبو قال. السماء ِبرب أصدِنقه! ذلك من  الصِن

 .50، اآلية 29سورة العنكبوت، السورة   1
 .48، اآلية 30سورة الروم، السورة   2
 .83و 82، اآلايت 36سورة يس، السورة   3
 .69، اآلية 21سورة األنبياء، السورة   4



49 
 

 مدى ارتباط اإلميان ابملعجزة
 اإلميان على املعجزة، وبدوهنا ال يكون إميان ؟ فإن قيل: هل يعتمد

ن جوهر إميان املسلم املستقيم ال يعتمد يف األساس على املعجزة أو اإلعجاز، وإمنا على اهلدى. قلنا: إ
وبعبارة أخرى، قليل من املؤمنني برسالة اإلسالم يذكر أنه آمن ألنه عجز. بل إن أغلبهم كان آمن ألنه 

 هدي إىل احلق. 

ا املنطق، فحىت إن مل يكن القرآن معجزا فسيكون حقا. وهبذا املنطق أيضا، ال حيتاج النيب كي يكون وهبذ
 نبيا إىل معجزة. 

، وأنه ما من نيب إال وأرسل معه غري أنه ابملنطق املقابل يثبت إعجازه، ويثبت ضرورة مصاحبة املعجزة للنبوة
فإن الكفر حمكوم ابلعجز. فكل كافر البد أن جيابه  . ذلك أنه على عكس اإلميانما على مثله آمن البشر

ظهار إابلعجز. ويف اإلسالم، كل األانم بعامة والكافر ِباصة عاجزون عن حتدي القرآن، وهم عاجزون عن 
أي خلل أو اختالف فيه. وكفى بذلك تعجيزا هلم. وإمنا عين الكافر ابلعجز دون املؤمن مع استوائهم يف 

فته املعاندة واملعاجزة يف آايت هللا، بعكس من شرح هللا صدره وهدى قلبه فقد ذلك، ألن الكافر من ص
عجازه، بقدر ما هو موجه للذين كفروا دعوة له. والكالم عن معجزة القرآن أو إغاب وغيب عنه ذلك ك

طريق هلم إىل احلق واستبيان الطريق، فإنه موجه أيضا للذين آمنوا أتكيدا هلم على صحة املسلك واستواء ال
 ودفعا للوساوس اليت قد تطرأ على أحدهم.

وقد تكلم الكثري عن عدم جواز وصف القرآن أبنه معجز، مستدلني يف ذلك أن ال آية يف القرآن وال 
حديث من أحاديث النبوة وال قول لصحايب استعمل لفظ اإلعجاز أو املعجزة داللة على القرآن الكرمي. 

ن، وإال فهي البدعة املؤدية للضاللة. وحنن إذ نتكلم عن معجزة القرآن فقالوا أن األوفق االلتزام مبا كا
رد هللا تعاىل  وإمنا يتأتى الكالم يف هذا الشأن ابلنظر يف توضيحها وبياهنا.و وإعجازه البد من حترير املسألة 

 . وقد كان رده عليهم، على أربعة وجوه:على من طلب اآلايت

َا اأْلَوَّل ونَ  ىل: ﴿، كما هو قوله تعال. اإلمتناعاألو  آْلَاَيتن إنالَّ َأْن َكذََّب هبن َل ابن  2.3﴾َوَما َمنَـَعَنا َأْن نـ ْرسن

                                                                                                                                                                                            
 .35، اآلية 6سورة األنعام، السورة   1
 .59، اآلية 17سورة اإلسراء، السورة   2
 االمتناع فلم وارد أؤلئك تصديق فاحتمال األولون هبا كذب  كان  إن:  فيسأل هذه اآلية يف العقل به يستغرق أحدا ولعل 3
 ؟

 :  منها أمورا يدرك اآلية يف واملتأمل
 .للعاملني رمحة وسلم عليه هللا صلى النيب كان  فلما.. للتخويف إال يكون ال اآلايت تلك مثل إرسال أن-



50 
 

َ الَّذنيَن يـََتَكبـَّر وَن يفن اأْلَْرضن بنَغرْين احلَْقِن َوإنْن يـََرْوا  ﴿قوله تعاىل : الصرف، كما هو  الثاين: َسَأْصرنف  َعْن َآاَييتن
ذ وه  َسبنياًل َوإنْن يـََرْوا َسبنيَل اْلَغيِن  َا َوإنْن يـََرْوا َسبنيَل الرُّْشدن اَل يـَتَّخن ن وا هبن ذ وه  َسبنياًل َذلنَك ك لَّ َآيَةٍّ اَل يـ ْؤمن يـَتَّخن

َها َغافنلننيأبنَ  اَيتنَنا وََكان وا َعنـْ ب وا ِبَن  .1﴾نَـّه ْم َكذَّ

ل ونن  : ﴿، ما حينيا، أو الحقا، وهو قوله تعاىلمتكينهم من اجلواب الثالث:  .2﴾َسأ رنيك ْم َآاَييتن َفاَل َتْستَـْعجن

 إرسال اآلايت أما ملاذا كان االمتناع يف متناع حينيا كما كان طلب اآلايت كذلك.ا كان هذا االقلت: إمن
 املطلوبة فجوابه من وجوه.

املكان إىل يوم أهنم طلبوا آايت مرتبطة بزمن معني ومكان معني ورسالة اإلسالم ممتدة على الزمان و  األول:
 جازها ابمتداد الزمان وتغري املكان.آلايت البينات املمتد إعمتناع يف ذلك بشرى بتنزيل االقيامة. فكان اال

نصرف أذهان الناس لآلايت فتغفل قلوهبم عن القرآن الذي هو جوهر اإلسالم ودستوره حىت ال ت الثاين:
 وقانونه وشرعته ونظامه.

ودليله قوله  إظهارها حىت يتعلم الناس.أن من اآلايت ما ال تطيب َثرهتا إال ابلعلم فتأجل إنزاهلا أو  الثالث:
ي ن استبيان بعض اآلفوضح لنا أ .3﴾يـ نَـزِنَل َآيًَة َوَلكننَّ َأْكثـََره ْم اَل يـَْعَلم ونق ْل إننَّ اَّللََّ قَادنٌر َعَلى َأْن تعاىل: ﴿

 .نسان ما استطاع استبياهناجهل اإل ال يكون إال ابلعلم. ومىت

َما نـَْنَسْخ منْن َآيَةٍّ َأْو  ، ومثاله قوله تعاىل: ﴿أو ِبري منهامبثلها  واإلتيانأن من اآلايت ما نسخت  الرابع:
ْثلنَها أملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِن َشْيءٍّ َقدنيرنـ   َها َأْو من نـْ َرْيٍّ من َها ََنْتن ِبن ْم منْن َآيَةٍّ  ، وقوله تعاىل: ﴿4 ﴾ْنسن َوَما ن رنيهن

ْن أ ْختنَها  .5﴾إنالَّ هنَي َأْكبَـر  من

الَّذنيَن اَل يـَْعَلم وَن َلْواَل ي َكلِنم َنا اَّللَّ   َوقَالَ  ، كما هو قوله تعاىل: ﴿ال يصح طلبهاأن من اآلايت ما  اخلامس:
 .1﴾أَْو أَتْتنيَنا َآيٌَة 

                                                                                                                                                                                            
 ملن آية هي إمنا للعاملني، آية تكون أن يصح ال ينبوعا، األرض من هلم يفجر كأن  طلبوها اليت اآلايت إرسال امتناع أن-

 من واحد كل  على تشهد ِبية يؤتى أن األوىل كان  للعاملني الرسالة كانت  فلما. َثود هبا خصت كالناقة..  منهم حضر
 .اآلخرين على دليال يكون أن يصح ال األولون به كذب  ما أن ومنه. العاملني

 القرآن يكون أن إال مطلبهم على يصروا ومل ؟ ابآلية مطالبتهم بعد القرآن إىل الناس سكن ملاذا: ونعجب نسأل أن لنا مث
 ؟! آية كل  عن أغناهم

 .146، اآلية 7سورة األعراف، السورة   1
 .37، اآلية 21سورة األنبياء، السورة   2
 .37، اآلية 6سورة األنعام، السورة   3
 .106، اآلية 2سورة البقرة، السورة   4
 .48، اآلية 43سورة الزخرف، السورة   5
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َولَئنْن أَتـَْيَت الَّذنيَن أ وت وا اْلكنَتاَب بنك لِن َآيَةٍّ  كما هو قوله تعاىل: ﴿  ايت،لسادس: أنه ال فائدة يف إرسال اآلا
َلَة بـَْعضٍّ َولَئننن اتَـّبَـْعَت أَ  َلتَـه ْم َوَما بـَْعض ه ْم بنَتابنعٍّ قنبـْ َلَتَك َوَما أَْنَت بنَتابنعٍّ قنبـْ ْن بـَْعدن َما َجاَءَك َما تَبنع وا قنبـْ ْهَواَءه ْم من

 .2 ﴾َن الظَّالنمننيَ منَن اْلعنْلمن إننََّك إنًذا َلمن 

يَةٍّ إنالَّ إبننْذنن اَّللَّن  من الرسول مباشرة، وبيانه قوله تعاىل: ﴿ايت . طلبهم اآلالسابع َ ِبَن  َوَما َكاَن لنَرس ولٍّ أَْن أَيْيتن
 .3﴾لنك لِن َأَجلٍّ كنَتابٌ 

  وهو يعلم ما ينزل ايت ليس حمكوما أبهواء الناس ولكنه حمكوم ابملوحي الذي هو هللاالثامن: أن تنزيل اآل

 مل يصر وحيا. وإال

حفظا أو  و ختويفاأو جوااب أ و تذكرياأ و تفصيالأ و تصريفاأ ايت قد يكون تبييناسع. أن متعلق اآلالتا
 .حكاماأو إ ومحاية وتغليبا

 ويشهد لقوة املعجزة وضرورهتا، وجوه:

ْثَل َهَذا اْلغ رَابن فَأ َوارنَي  ، ومنه قوله تعاىل: ﴿للعجز اإلنسانول. رفض األ قَاَل اَي َويـَْلَتا أََعَجْزت  َأْن َأك وَن من
ي   .4﴾َسْوأََة َأخن

بَـق وا َواَل حَيَْسََبَّ الَّذنيَن َكَفر وا سَ  ، كما يف قوله تعاىل: ﴿الثاين. سعيهم لتعجيز غريهم وظنهم السبق يف ذلك
ز ون  .5﴾إننَـّه ْم اَل يـ ْعجن

ْنس   ، إنسا وجنا، فرادى وجمتمعني، ومثاله قوله تعاىل: ﴿بصفة العجز مإلزامهالثالث.  ق ْل لَئننن اْجَتَمَعتن اإْلن
 .6 ﴾َواجلْننُّ َعَلى َأْن أَيْت وا مبننْثلن َهَذا اْلق ْرَآنن اَل أَيْت وَن مبننْثلنهن َوَلْو َكاَن بـَْعض ه ْم لنبَـْعضٍّ َظهنريًا

مل يبلغ مراقي تدبره، أو مجعه من غري فقه فيه وفهم له. حىت زعم قوم أنه وإمنا نفى عن القرآن املعجزة من 
 من البدعة وصفه ابملعجز، والبدعة يف تكلمهم يف القرآن بغري فقه فيه.

ولعلنا نطرق يف ما يلي، ابب من أنكر عن القرآن إعجازه، فنكتب فيمن نكث غزل إميانه حد الكفر 
 اة.فادعى للقرآن معارضة وألحكامه جمار 

                                                                                                                                                                                            
 .118، اآلية 2سورة البقرة، السورة   1
 .145، اآلية 2سورة البقرة، السورة   2
 .38، اآلية 13سورة الرعد، السورة   3
 .31، اآلية 5سورة املائدة، السورة   4
 .59، اآلية 8سورة األنفال، السورة   5
 .88، اآلية 17سورة اإلسراء، السورة   6
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 إنكار اإلعجاز:: الثاني بابال
، أن نبني أنه ابلرغم من التحدي الواضح للعاملني، فإن فريقا عجز عن تصديق ذلك بدءاوحيسن بنا، 

معارضته، وتسللت كلمات من  الغفلة عنه، وزعموا حوله مزاعم على قدرهتمراموا استكبارا. فالتحدي 
واستوطن الكرب  ،.. فلما فشل أمرهم وهانالعاقل ستخفهاكرب دامس، ال أيبه هبا اللبيب، ويالتخالل ظالم 

فقالوا ابلصرفة عنه. وظلوا بذلك منكرين أي مسو أو علو  من ذلك مهراب وال ملجئا قلوهبم ودان، مل جيدوا
ْم َآاَيتـ َنا قَال وا َقْد ﴿ للقرآن على غريه من الكتب، ولساهنم يكرر ما جاء يف قوله تعاىل:  َلى َعَلْيهن َوإنَذا تـ تـْ

ْعَنا َلْو  ْثَل َهَذامسَن . وأىن هلم أن أيتوا مبثله، ولكن غلبهم اهلوى 1﴾َأَساطنري  اأْلَوَّلننيإنْن َهَذا إنالَّ  َنَشاء  َلق ْلَنا من
َكَذلنَك قَاَل الَّذنيَن منْن ﴿: فيهم فضلوا.. وليسوا أول من ضل وال آخر من يضل، ولكن هو حتقق قوله تعاىل

ْثَل قـَْوهلننْم َتَشابـََهْت قـ ل وبـ ه ْم َقْد بـَيـَّنَّا اآْلَاَيتن لنَقْومٍّ ي وقنن ون ْم من  .2﴾قـَْبلنهن

قا، كما كانوا فرقا حول اإلميان رَ فن  حمل القرآن يف الكتب وحمله يف اآلايت القرآن وحول وكان الناس حول
  اإلميان وفرقا يف الكفر.والكفر.. بل وفرقا يف 

مفهوم املعارضة  أوصاف القرآن، مث مع ولعل من الالزم، وقبل ذكر املعارضني وختاريفهم، الوقوف مع
 الستبيان مزاعم من قال هبا وشبهاهتم.

 الفصل األول: وصف القرآن:
 األزمنة يف العلماء زلت ومل: واملقابلة اجلرب كتابه  يف 3اخلوارزمي موسى بن حممد هللا عبد أبو الشيخ يقول

 بعدهم ملن نظرا احلكمة ووجوه العلم صنوف من يصنفون مما الكتب يكتبون املاضية واألمم اخلالية

                                                                 
 .31، اآلية 8سورة األنفال، السورة   1
 .118، اآلية 2سورة البقرة، السورة   2
( املسألة)العملية  َدِون وهو من احلسابية، استخدام األعداد يف العمليات )املسائل( طريقة واخلوارزمي هو من بنيَّ  3

 األرقام مجع ويصبح األعداد، تربز حىت معينة،( درجات أو خاانت) مراتب يف األعداد ترتيب فيه أبرز تدويناً  احلسابية
 إدراك على اخلوارزمي ذهن يف قام العمل هذا أن وي عتقد سهاًل، ممكناً  قنسمتها أو ضرهبا أو طرحها أو بعض، إىل بعضها
 العشري. النظام أساس هي األعداد مراتب ألن ذلك الع ْشرِي، للنظام واضح

 إجيابية حدوداً  املعادلة يف جعل مث املعادلة يف مراتبها يف منسوقة األرقام جانب إىل( األحرف) الرموز اخلوارزمي استخدم وملا
صطلحات   أِما. اليوم حنن   نفهم ه الذي ابملعىن علماً  عنده اجلرب أصبح سلبيةً  وحدوداً 

 
: مثل والرموز، من اجلربية، التعابري   امل

 ومضروبٌ  صرحياً  ذكراً  اخلوارزمي عند مذكورة فإهنا وغريها، مفرد وجذر ومعلوم وجمهول وأصِم... وشيء وعدد ومال جرب
 .األمثلة   عليها
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 الصدق لسان من هلم ويبغي وذكره وذخره ذلك أجر من يلحقهم أن ورجاء الطاقة بقدر لألجر واحتسااب
 أسرار كشف  يف املشقة من أنفسهم على وحيملونه املؤونة من يتكلفونه كانوا  مما كثري  جنبه يف يصغر ما

 أبقى مما شرح رجل وإما بعده من فورثه قبله مستخرجا يكن مل ما إىل سبق رجل إما. وغامضه العلم
 الكتب بعض يف وجد رجل وإما مأخذه وقرب مسلكه وسهل طريقه فأوضح مستغلقا كان  ما األولون

 .1نفسه بفعل ذلك من مفتخر غري عليه زاد ما يف بصاحبه الظن وأحسن أوده وأقام شعثه فلم خلال

 لعدم رمبا ،2إليه يشري أو قائلها إىل ينبه أن دون فشرحها املقولة هذه عنه البابلي الدين مشس أخذ وقد
 يف التأليف ميكن وال سبعة، أقسام أحد يف إال كتااب  أحد يؤلف ال:  فقال تعاىل هللا رمحهما به، علمه

                                                                                                                                                                                            
 أعداد ويف إجيابية أعداد يف مضروبةً  اإلجيابية، كاألعداد  املعادلة يف أيضا وجعلها السلبية األعداد وقد عرف اخلوارزمي

 . لذلك القواعد وضع كما(  منها ومطروحاً  ومطروحة) سلبية أعداد إىل وجمموعةً ( عليها ومقسوماً  ومقسومةً ) سلبية
 ، منها: اليوم إىل للتعليم تصلح أمثلة تزال ال معادالت وللخوارزمي

 ، 39= س10+ ²س:  األوىل املعادلة
 س، 10=  21+  ²س:  لثانيةاملعادلة ا

 ،  ²س= 4+س3:  املعادلة الثالثة
 س.6=  9+  ²س:  املعادلة الرابعة

كتاب اجلرب واملقابلة، اخلوارزمي، اجلامعة املصرية، كلية العلوم، تقدمي وتعليق: علي مصطفى مشرفة وحممد مرسي أمحد،   1
 .20م، ص1937مطبعة بول ابرييه، 

 أزهار، وظنه القوم أنه األول. وذكرها املقِري يف: القرآن تفسري عن والبيان الكشفوذكرها الثعليب يف بداية كتابه:  2
 :فقال بعضهم ، بشيء من التفصيل والزايدة. ونظمهاعياض القاضي أخبار يف الرايض

 خالص النصيحة يف لبيب لكل *** سبعة التأليف أنَّ  فاعلمن أال
 انكص غري مقدم حرب وإبداع *** خمطئ وتصحيح إلغالق فشرح

 انقص وتتميم تطويل *** وتقصري مفرق ومجع منثور وترتيب
 :قوله يف السجلماسي أبو العباس اهلاليل ونظمها

 أمال تنل فاحفظها التآليف من *** العقال مقاصد حصروا سبعة يف
 اخللال أخي اي وأصلح ورتب مجع *** يف الختصارك بيان متام أبدع

 األلفاظ لتصحيح والتحقيق والضبط، والشكل النادر، مجع املنثور، نظم مثال، منها املقاصد: بعض هذا بعد تتجدد وقد
 .التأليف يف العقالء مقاصد أيضا من فهذه

 أبومدين حممدولد احملدثشرح الشيخ  على إطالعه بعد الودود عبد بن علي حممد الشيخ ونظم هذه املقاصد من التأليف،
 :بقوله إايها مقرضا احلديث يف العراقي أللفية

 عدا يعدوهنا أقسام * بسبعة** حدا مقصوده التأليف ذوو حيد
 جحدا له يطيقوا لن كثريا  يزيد ***حممدا  اإلمام الشيخ أرى وإين

 ندا ما وتقييد ملنثور * ونظم**مشكل  وإيضاح عروا ملا كضبط
 عقدا وحيكمه عقدا * وينظمه**منظما  الطروس يف درا فيبديه



54 
 

 مستغلق شيء أو يتممه، انقص شيء أو خيرتعه، إليه يسبق مل شيء من يؤلف أن إما:  وهي غريها،
 مصنفه فيه أخطأ شيء أو يرتبه، خمتلط شيء أو معانيه، يف بشيء خيل أن دون خيتصره، طويل أو يشرحه،

 .1جيمعه مفرق أوشيء يبينه،

 فيه.. هذا كل  من وأمنت.. هذا كل  من وأبني.. هذا كل  من وأعظم.. هذا كل  فوق فهو القرآن إال:  قلت
 واحلجة القاطع، والربهان الساطع، واحلق املبني، والنور املستقيم، واهلدى الباهرة، واحلكمة ،البنيِن  العلم

. العقالء مهم ترفعإليه  ابطنه عميق ابأللباب، أيخذ ظاهره حلو السليم، واملنطق واألدلة املانعة، الدامغة،
.. الدليل على منه وقف استدالال به أراد ومن.. به هدي هدى به أراد ومن.. به أدرك علما به أراد من

 . البيان على منه وقف استبياان به أراد ومن

 البلدان اختالف مع تواترا الناس حفظه فقد. القرآن حفظ ما مبثل حفظ القرآن غري كتاب  على أقف مل
 .األرض أحناء أكثر على واألقاليم

  من اهلائل الكم هذا علومه وعلى عليه وأ لِنفَ  دراسات عليه عمل الكرمي القرآن مثل واحد كتاب  يعلم وال
 أي يقول حبيث  ؟ وغريه والعلم واإلعجاز واللغة والبالغة والقراءات واألحكام والفقه التفاسري كتب

 ؟ نفسه ابلكتاب االهتمام فكيف وحروفه، بل وآايته القرآن بعلوم االهتمام هذا كان  إذا إنسان:

 .القرآن غري واحد، آن يف ومغارهبا األرض مشارق يف البشر من الكم هذا يتلوه واحد كتاب  ع لم وال

 وارتقت حسنة، به أخذت منه واحدا حرفا قرأت إذا القرآن، غري األرض، وجه على كتاب  من ع لم وال
 ؟ الكرام املالئكة جمالس يف وكأنك روحك

 ؟ قارئه على ابلسكينة املالئكة تتنزل األرض وجه على كتاب  من ع لم وال

 يزال وال اآلن، وإىل سنة وأربعمائة ألف منذ أعدائه من الطعن تلقى قد القرآن من أكثر كتاب  من ع لم وال
 ؟ ودراسة وتالوة وحفظا انتشارا العامل يف األول الكتاب هو

 .هللا خشية من متصدعا خاشعا لرأيته جبل على أنزل لو القرآن غري كتاب  من ع لم وال

 يزكى لعله يدريك وما األعمى جاءه أن وتوىل عبس: فيه قال ملا وسلم عليه هللا صلى حممدا كاتبه  كان  ولو
 للخائنني تكن وال: قال وملا. يزكى أال عليك وما تصدى له فأنت استغىن من أما الذكرى فتنفعه يذكر أو

                                                                                                                                                                                            
وإمنا ذكرت هذا، خلطإ القوم يف أول من كتب يف مقاصد التأليف. وإمنا كان خطؤهم الستهانة غري مقصودة برتاث علمي 

 اسالمي كبري ما حفظوه وال ذكروه.
 حيتاج ال مبا األوراق تكثري وعدم االسالمية املكتبة يف االقتصاد إىل داع املؤلفات يف املقاصد هذه اعتبار أن له ينتبه ومما
 .إليه

 .453، ص2بريوت، اجلزء  -دار صادر احمليب، عشر، احلادي القرن أعيان يف األثر خالصة 1
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 يف وختفى هللا واتق زوجك عليك أمسك عليه وأنعمت عليه هللا أنعم للذي تقول وإذ: قال وملا. خصيما
: قال وملا.. هلم أذنت مل عنك هللا عفا: قال وملا. ختشاه أن أحق وهللا الناس وختشى مبديه هللا ما نفسك

 مل النيب أيها اي :قال وملا.. مبني نذير إال أان وما إيل يوحى ماإال  أتبع إن بكم وال يب يفعل ما أدري وما
 بعد من النساء لك حيل ال: قال ملا هللا على افرتاه كان  ولو.. أزواجك مرضات تبتغي لك هللا أحل ما حترم
 كما  تشاء كما  تزوج: أو وتسعني، بتسع سليمان تزوج كما  تزوج: قال بل.. أزواج من هبن تبدل أن وال

 .العصر ذلك يف العرب ملوك أقل يتزوج

 وال لفظه عن لفظي يغنيك وما. األكثر هو كان  منه استكثرت وكلما.. أكرب وصفه كان  وصفته وكلما
 ما العجائب أعجب من فإنه.. آايته لفظ يف نعته وكيف كلماته  يف صفته كيف  فانظر.. وصفه عن وصفي
 .منه عليه ستقف

 :نسبة القرآن
  أي يسبق ومل كذلك  يوصف وأن قرآان يسمى أن صح الذي العامل يف الوحيد الكتاب هو القرآن أن واعلم

َشْهر  َرَمَضاَن الَّذني أ ْنزنَل فنيهن اْلق ْرَآن  ه ًدى  تعاىل: ﴿ قولي .كذلك  كلماته  بني نفسه يصف أن قبله كتاب
ْن عنْندن َغرْين اَّللَّن  تعاىل: ﴿يقول ، و 1﴾لنلنَّاسن َوبـَيِنَناتٍّ منَن اهْل َدى َواْلف ْرقَانن  أََفاَل يـََتَدبَـّر وَن اْلق ْرَآَن َوَلْو َكاَن من

اَي أَيّـَُها الَّذنيَن َآَمن وا اَل َتْسأَل وا َعْن َأْشَياَء إنْن تـ ْبَد َلك ْم َتس ؤْك ْم  تعاىل: ﴿ يقول، و 2﴾َلَوَجد وا فنيهن اْختناَلفًا َكثنريًا 
َها َواَّللَّ  َغف ورٌ  نَي يـ نَـزَّل  اْلق ْرَآن  تـ ْبَد َلك ْم َعَفا اَّللَّ  َعنـْ َها حن َي إنيَلَّ  تعاىل: ﴿ يقولو  3﴾َحلنيمٌ  َوإنْن َتْسأَل وا َعنـْ َوأ وحن

ت وا َلَعلَّك ْم  تعاىل: ﴿ يقول، و 4﴾َهَذا اْلق ْرَآن  ألن ْنذنرَك ْم بنهن َوَمْن بـََلَغ  َوإنَذا ق رنَئ اْلق ْرَآن  فَاْسَتمنع وا َله  َوأَْنصن
ْن د ونن اَّللَّن َوَلكنْن َتْصدنيَق الَّذني بـَنْيَ يََدْيهن  تعاىل: ﴿ يقولو  ،5﴾تـ ْرمَح ونَ  َوَما َكاَن َهَذا اْلق ْرَآن  َأْن يـ ْفتَـَرى من

ْن َربِن اْلَعاَلمننيَ  يَل اْلكنَتابن اَل َرْيَب فنيهن من   ت. وغري ذلك من اآلاي ،6﴾َوتـَْفصن

صلى هللا عليـه ىل على خاُت أنبيائه ورسله حممد غري الوحي املنزل من هللا تعا ،ابلقرآن كتاٌب آخر سمَّ ومل ي  
 هللا. إالبلفظ اجلاللة هللا أحد  سمَّ ، كما مل ي  وسلم

وعن لفظ القرآن، قال الشافعي إنَّه اسم جامد غري مشتق، وتقرأ ابلتسهيل، هكذا: القران. وقال آخرون: 
 .االتباعالتالوة واجلمع و  ، على معان ثالثة:هو مصدر من الفعل املــاضي قرأ

                                                                 
 .185، اآلية 2سورة البقرة، السورة  1
 .82، اآلية 4سورة النساء، السورة  2
 .101، اآلية 5سورة املائدة، السورة  3
 .19، اآلية 6سورة األنعام، السورة  4
 .204، اآلية 7سورة األعراف، السورة  5
 .37، اآلية 10سورة يونس، السورة  6
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املعىن هذا وعلى . ظ احلروف املرسومة، والنطق هبا على هيئتها اليت كتبت هباتالوة وتلفُّ فعلى املعىن األول: 
قول جربيل عليه السالم لنبينا صلى هللا عليـه وسلم : إقرأ، أول نزوله ابلوحي على نبينا صلى هللا عليـه 

يمن  وسلم. وعلى هذا املعىن أيضا قوله تعاىل: ﴿ َن الشَّْيطَانن الرَّجن َّللَّن من  .1﴾فَإنَذا قـَرَْأَت اْلق ْرَآَن فَاْسَتعنْذ ابن

 ،وضم احلروف واآلايت والسور بعضها ببعض .اجلمع، وضم الشيء إىل الشيء اآلخروعلى املعىن الثاين: 
عض. ومنه قوهلم: ما قـَرَْأت  الشيَء قرآان: مجعته وضمْمت  بعَضه إىل بتقول العرب:  شيء من هذا املعىن.

 :كقول الشاعرَقرَأْت هذه الناقة  َسلًى َقطُّ، وما قـَرََأْت َجننيناً قطُّ، َأي مل َيْضَطِم َرمحن ها على ولد،  

 هنجان  اللَّْونن مل تـَْقَرْأ َجننينا                                

. وفيه قول آخر: مل تقرْأ جنينًا َأي مل 2ها على اجلننيقال َأكثر الناس معناه مل جَتْمع َجنينًا َأي مل َيضَطِم َرمحن  
 الوعد آلايت املِضيع، وهو اجلامع غري واملصون املبدد، غري واحملفوظ املتفرق، غري اجملموع فالقرآن، هو تـ ْلقه.

 واألحكام... والقصص واألمثال، واحلنَكـم والوعيد،

َنَك َوبـَنْيَ الَّذنيَن  قوله تعاىل: ﴿ ، ومنهاتباع ما فيه والعمل بهعلى املعىن الثالث: و  َوإنَذا قـَرَْأَت اْلق ْرَآَن َجَعْلَنا بـَيـْ
َجااًب َمْست ورًا رَةن حن آْلَخن ن وَن ابن   .3﴾اَل يـ ْؤمن

عت و  َنا مَجَْعه  َوقـ ْرَآنَه   هذه املعاين الثالثة، يف قوله تعاىل: ﴿مج  فتبني  ،4﴾فَإنَذا قـَرَْأاَنه  فَاتَّبنْع قـ ْرَآنَه   .:. إننَّ َعَليـْ
قـَرَْأت  الق رآن: َلَفْظت به جَمْم وعًا َأي  نهوم فيكون مردها إىل كلمة قرأ مبعىن مجع، ،قرآنه األوىل ابجلمع تعلق
وعمل مبا  مفيكون مردها إىل كلمة قرأ أي ألقى وتلفظ ابلكال واإلتباع قرآنه الثانية ابلقراءة . وتعلقتأَلقيته

 .فيه

 القرآن وكفى. وهو…  املتلو، املتبع، املعمول مبا فيه املقروء، اجملموع، اجلامع، فهو ذلك، كل  يف فرق وال
 الرمحن من تنزيل:  فعنوانه القرآن أما.. وتوقيعا عنواان كاتبه  له ختري إال مقال أو كتاب  على وقفت ما وإين

 إال إله ال هللا…تعقلون لعلكم عربيا قرآان أنزلناه إان.. العاملني رب تنزيل.. العاملني رب من تنزيل.. الرحيم
 للناس هدى قبل من واإلجنيل التوراة وأنزل يديه بني ملا مصدقا ابحلق الكتاب عليك نزل. القيوم احلي هو

 .انتقام ذو عزيز وهللا شديد عذاب هلم هللا ِبايت كفروا  الذين إن.. الفرقان وأنزل

                                                                 
 .98، اآلية 16سورة النحل، السورة  1
 .52 ص ،12 اجلزء ،2003 طبعة صادر، دار منظور، ابن العرب، لسان 2
 .45، اآلية 17سورة اإلسراء، السورة  3
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  ، من ذلك:1القرآن من شرائف األمساء والصفات ما مل يشاركه فيه غريهوقد اخت صَّ 

 .2﴾تـََباَرَك الَّذني نـَزََّل اْلف ْرقَاَن َعَلى َعْبدنهن لنَيك وَن لنْلَعاَلمننَي َنذنيرًا قوله تعاىل: ﴿، ومنه الفرقان وهو ،القرآنهو ف
 والسعادة والضالل، واهلدى والشر، واخلري واحلرام، واحلالل والباطل، احلق بني يفرق أنه ألجل بذلك ومسي

, العقل من املستمدة للبشر البشر مناهج على الوحي من املستمد للبشر هللا منهج ويقدم... والشقاء
 .واحلاجة والتجربة،

  . اآلي كثريونظائرها من ، 3﴾َذلنَك اْلكنَتاب  اَل َرْيَب فنيهن ه ًدى لنْلم تَّقننيَ  ﴿تعاىل:  ، لقولهالكتاب وهو

 مطلق على اللغة يف الكتاب ويطلق .وكتاابً  كتابًة،  ،يكتب . نقول: كتب،كتب  من مصدر اسم الكتاب،و 
 وعلى ،الرسالة وعلى ،الثبوت وعلى ،اإلثبات وعلى ،القضاءو  التقديرو  احلكم وعلى ،الغرض وعلى ،اجلمع

 . اجليش بعض وهي اجملموعة، والكتيبة .األجل وعلى ،املكتوب أي يكتب، ما وعلى ،اجملموعة الصحف

 لكتاب، ألمور:ومسي القرآن اب

، فلم يذهب منه شيء ومل يضع ومل حيرف، ومل يستطع املتفرق غري بعض إىل بعضه املضموم ألنهاألول: 
 أحد أن يلحد فيه.

  حبيازة، فهو الداحض للشبه، املهيمن على غريه والزاندقة الكفار شبهات عساكر على كالكتيبة  ألنه: الثاين
 .السماوية الكتب جنس كماالت

 .فيه العلوم كل   الجتماع:  الثالث

 .  اخللق على التكاليف فيه ألزم تعاىل هللا ألن: الرابع

 ظ.احملفو  اللوح يف هللا عند مكتوب ألنه: اخلامس

نـْه ْم َيْسَمع وَن َكاَلَم اَّللَّن مث َّ  ، لقوله تعاىل: ﴿كالم هللاوهو،  ن وا َلك ْم َوَقْد َكاَن َفرنيٌق من أَفـََتْطَمع وَن َأْن يـ ْؤمن
ْره  َحىتَّ  ، وقوله تعاىل: ﴿4﴾حي َرِنف ونَه  منْن بـَْعدن َما َعَقل وه  َوه ْم يـَْعَلم ونَ  َوإنْن َأَحٌد منَن اْلم ْشرنكننَي اْسَتَجاَرَك فََأجن

َنَـّه ْم قـَْوٌم اَل يـَْعَلم ونَ َيْسَمَع   َسيَـق ول  اْلم َخلَّف وَن إنَذا  ، وقوله تعاىل: ﴿5﴾َكاَلَم اَّللَّن مث َّ أَبْلنْغه  َمْأَمَنه  َذلنَك أبن

                                                                 
معلوم أن يف تعدد األمساء داللة على الشرف والعظمة، كما بنيَّ ذلك كل من ألَّف يف أمساؤه وصفاته. و قد تعددت و  1

 مجع أمساء القرآن. وهي كذلك فتح  أبوابٍّ من أبوابن استنطاقه وتدبره والنظر فيه.
 .1، اآلية 25سورة الفرقان، السورة  2
 .2، اآلية 2سورة البقرة، السورة  3
 .75، اآلية 2السورة  سورة البقرة، 4
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 تـَتَّبنع واَن َكَذلنك ْم قَاَل اَّللَّ  منْن قـَْبل  لنَتْأخ ذ وَها َذر واَن نـَتَّبنْعك ْم ي رنيد وَن أَْن يـ َبدِنل وا َكاَلَم اَّللَّن ق ْل َلنْ اْنطََلْقت ْم إنىَل َمَغاِننَ 
 .  1﴾َفَسيَـق ول وَن َبْل حَتْس د ونـََنا َبْل َكان وا اَل يـَْفَقه وَن إنالَّ قَلنياًل 

 فهو عدمي النظري، ويكفي له وصفا.

ْن َربِنك ْم َوأَنـْزَْلَنا إنلَْيك ْم ن ورًا م بنيًنا قوله تعاىل: ﴿ل، نورالوهو  ، وقوله 2﴾اَي أَيّـَُها النَّاس  َقْد َجاءَك ْم بـ ْرَهاٌن من
 . 3﴾فَالَّذنيَن َآَمن وا بنهن َوَعزَّر وه  َوَنَصر وه  َواتَـّبَـع وا النُّوَر الَّذني أ ْنزنَل َمَعه  أ ولَئنَك ه م  اْلم ْفلنح ونَ  تعاىل: ﴿

 لالشياء ومظهرة بنفسها ظاهرة ألهِنا ،كالشمس  ،لغريه واملظهر نفسه يف الظاهر  ءللشي اللغة يف نوروال
 مضيئة فهي ،والتجِلي الظهور قابلِية إانرته خالل من تكتسب م ظهر إلی حتتاج ال وهي .وضيائها إبشراقها

 . إشعاعه معرض يف الواقعة املوجودات به ءت ضـي عنها ينفك  ال وإشـراق نور وهلا بنفسـها، مشـرقة

 م ظهر إلی حاجة بال نفسه النور يري لكِنه ء،شي منها عليه خيفي ال شياء،األ اإلنسان يري النور وإبشعاع
 عن عبارة ذاهتا اليت الظُّلمة من العكس علی عليها، دليل لنفسه م ظهر نفسه النور إذ ،عليه دليل أو له

 أ فقها حتت القابعة فيها املاثلة املوجودات رؤيةَ  منعها علی عالوة ،واجلهل اإلهبام

َهَذا  ، وقوله تعاىل: ﴿4﴾(  2َذلنَك اْلكنَتاب  اَل َرْيَب فنيهن ه ًدى لنْلم تَّقننَي ) ، ومنه قوله تعاىل: ﴿دىاهلوهو 
 .5﴾بـََياٌن لنلنَّاسن َوه ًدى َوَمْوعنظٌَة لنْلم تَّقننَي 

َ ...﴿:، وقوله تعاىل6﴾َوَهَذا ذنْكٌر مَُّباَرٌك أَنزَْلَناه  ﴿: كما يف قوله تعاىل  ،الذِْكر وهو َوأَنزَْلَنا إنَلْيَك الذِنْكَر لنتـ بَـنيِن
ْم َوَلَعلَّه ْم   .الذنْكر: الشرفو  .8﴾َوإننَّه  َلذنْكٌر لََّك َولنَقْومنكَ ﴿: ، وقوله تعاىل7﴾يـَتَـَفكَّر ونَ لنلنَّاسن َما نـ زِنَل إنلَْيهن

 النور.. إىل الظلمات من الناس خيرج الذي وهو

 خيشى.. ملن التذكرة وهو

نننَي الَّذنيَن ﴿ يقول تعاىل:  هدى.. أراد ملن اهلدى وهو ر  اْلم ْؤمن إننَّ َهَذا اْلق ْرَآَن يـَْهدني لنلَّيتن هنَي أَقْـَوم  َويـ َبشِن
َاتن َأنَّ هَل ْم َأْجرًا َكبنريًا   .1﴾ يـَْعَمل وَن الصَّاحلن

                                                                 
 .15، اآلية 48سورة الفتح، السورة  1
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 نكتة وهذه .إليه القربة طريق ويسلك هللا رضا حتصيل يف يسعي ملن هداية كتاب  القرآن أنِ  عىنامل وحاصل
 ويرشد يهدي إنِه بل ،اهلداية سبيل إلی واضطراراً  قهراً  الناس وقيس   ال القرآن أنِ  ومعناها ،مهِِيةاأل غاية يف

 .معناه التكليف لفقد ابلقهر ذلك حصل ولو. وتزكيتها نفسه هتذيب بصدد كان  من الغاية إلی ويوصل

 كأابن  متعِديًة، ت ستعمل  إابنةً  يبني أابن  ماِدة أنِ  ابعتبار ، ِ اجللي الواضح الكتاب أي ،املُبني الكتاب وهو
 ابعتبار  مبني  الفاعل اسم فإنِ  لذا ، واِتضح ظهر إذا ءالشي كأابن  الزمةً  أو ،وأوضحه أظهره إذا ءالشي
 . ِ جلي بنِي  ظاهر كتاب  أي ،مبني فـكتابٌ  ، الالزم معين يعطي فإنِه مفعوالً  أخذه وعدم للكتاب صفةً  جميئه

 وتعقيد ،املعين يف واإلهبام ،الفهم يف واالعوجاج االلتواء من فلخلِوه ،املبني ابلكتاب القرآن تسمية جهة أِما
  ِ والعي التعبري، يف األلغاز من خالٍّ  املؤنة سهل واضح بنِي  كتاب  فهو وإدراكها. حتصيلها وتعِسر املطالب
 من واألخذ نشاطاً، إالِ  قراءته تزيد وال القاري ي تعب ال بديع الكالم يف أ سلوب وهو ،البيان يف وااللتواء

 .ارتواءً  إالِ  الزالل حياته ونبع معينه ماء

 .2﴾ لنلنَّاسن َوه ًدى َوَمْوعنظٌَة لنْلم تَّقننيَ َهَذا بـََياٌن  ﴿ :تعاىل هللا يقول للمتقني، واملوعظة للناس املبني وهو

نننَي َواَل يَزنيد   ﴿ :تعاىل هللا يقول للمؤمنني، والرمحة الشفاء وهو َفاٌء َوَرمْحٌَة لنْلم ْؤمن َن اْلق ْرَآنن َما ه َو شن َونـ نَـزِنل  من
 إال الظاملني يزيد ال.. اإلميان ألهل والرمحة الشفاء صفة من فيه ما مع وهو .3﴾ الظَّالنمننَي إنالَّ َخَسارًا 

 .خسارا

 ال ما بعض ذلك فإن نفسه، القرآن به وصف ما استقراء على آيت أن ،بالبا هذا يف ألتمس مل أين واعلم
 وإن حد، له ليس والكالم.. الزهرات بعض وقدمت الشذرات، بعض أوردت أن حسيب وإمنا.. فيه يطمع
 ..ذلك فوق هو بل قاعه عميق ساحله بعيد والقرآن قريب ساحله البحر أن غري.. البحر هو قلت شئت
 .هللا كالم  أنه نقول أن وحسبك وحسيب.. ذلك من وأعظم

 :كيف وصف النيب صلى هللا عليـه وسلم القرآن
 الطائي املختار أيب عن الزايت محزة عن علي بن حسني حدثنا القرآن، فضائل كتاب  يف شيبة، أيب ابن ذكر
:   يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت:  قال علي عن احلارث عن االعور احلارث أخي ابن عن

 به تزيغ ال الذي هو ابهلزل، ليس الفصل هو بينكم، ما وحكم بعدكم ما ونبأ قبلكم ما خرب فيه هللا كتاب
 جبار من تركه من الذي هو عجائبه، تنقضي وال رد، كثرة  عن خيلق وال العلماء، منه يشبع وال: االهواء
 الصراط وهو احلكيم، الذكر وهو املتني هللا حبل هو هللا، أضله غريه يف اهلدى ابتغى ومن هللا، قصمه

                                                                                                                                                                                            
 .9، اآلية 17سورة اإلسراء، السورة  1
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 خذها مستقيم، صراط إىل هدي إليه دعا ومن عدل، به حكم ومن أجر، به عمل من الذي هو املستقيم،
 .1أعور اي إليك

 شيء جوفه يف ليس الذي إن:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن
 .2اخلرب كالبيت  القرآن من

 وطعمها طيِنبٌ  رحيها األترجَّة مثل القرآن يقرأ الذي املؤمن مثل: وسلم عليه اَّللِ  صلى اَّللِ  رسول قالو 
 يقرأ الذي الفاجر ومثل هلا، ريح وال طيبٌ  طعمها التمرة كمثل  القرآن يقرأ ال الذي املؤمن ومثل طيِنٌب،
 مرٌّ  طعمها احلنظلة كمثل  القرآن يقرأ ال الذي الفاجر ومثل مرٌّ، وطعمها طيبٌ  رحيها الرحيانة كمثل  القرآن

 ومثل رحيه، من أصابك شىءٌ  منه يصبك مل إن املسك صاحب كمثل  الصاحل اجلليس ومثل ..3هلا ريح وال
 .4دخانه من أصابك سواده من يصبك مل إن الكري صاحب كمثل  السوء جليس

 ابن عن انفع، عن أيوب، عن معمر أنبأان. الرزاق عبد حدثنا. األزهر بن أمحد حدثنا ماجة، ابن ونقل
 صاحبها تعاهدها إن. املعقلة اإلبل مثل القرآن مثل:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عمر؛
  .5ذهبت عقلها أطلق وإن. عليه أمسكها بعقلها

 ، هللا مأدبة القرآن هذا إن:  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن
 متسك من عصمة النافع والشفاء املبني النور وهو هللا، حبل القرآن هذا إن. استطعتم ما مأدبته من فتعلموا

 فإن الرد، كثرة  عن خيلق وال عجائبه، تنقضي وال فيستعتب، يزيغ وال فيقوم، يعوج ال اتبعه، من وجناة به،
 والم حرف ألف أقول ولكن حرف أمل أقول ال إين أما حسنات عشر حرف بكل تالوته على أيجركم هللا

 من البيوت أصفر وإن البقرة، سورة يقرأ أن يدع رجليه إحدى واضعا أحدكم ألفني وال. حرف وميم حرف
 .6هللا كتاب  من الصفر البيت اخلري

                                                                 
 يف الطرباين أخرى طريق من وأخرجه ،(1181)سنةال شرح يف والبغوي( 2/435)والدارمي( 2908)الرتمذي رواه 1

 اخلوالين إدريس أيب طريق من (5/253) احللية يف نعيم وأبو، (2206) الشاميني مسند ويف ،(20/84/160) الكبري
 .(7/165 اجملمع يف اهليثمي) قاله مرتوك، وهو واقد بن عمرو وفيه جبل، بن معاذ عن

 فضائل - الدارمي سنن ،(1/223) هاشم بين مسند من - أمحد مسند ،(2913) القرآن فضائل - الرتمذي سنن 2
 (.3306) القرآن

 .5059: الرقم البخاري، صحيح األشعري، موسى أبوالراوي:  3
 .3065: الرقم ، األلباين،الرتغيب صحيح، مالك بن أنس: الراوي 4
 . 789: الرقم مسلم، صحيح مسلم، عمر، بن عبدهللا:  الراوي 5
 فقد رفعه ومن قوله، من عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد على موقوف أنه الصحيح على فيه الصواب احلديث هذا 6

 ابن كالم  من يكون أن يشبه: هللا رمحه اجلوزي ابن وقال. الصواب وهو: املوقوف الوجه عن قطين الدار قال .فيه وهم
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 و عليه هللا صلى هللا رسول مسعت:  قال انه طالب أيب بن علي املؤمنني أمري عن والدارمي الرتمذي وأخرج
 هللا كتاب:   قال ؟ منها املخرج وما!  هللا رسول اي:  قلت ، املظلم الليل كقطع  فنت ستكون: يقول سلم

 من تركه من ابهلزل، ليس الفصل هو بينكم، ما وحكم بعدكم، من وخرب قبلكم من نبأ فيه تعاىل، و تبارك
 وهو احلكيم، ذكره و املبني ونوره املتني، هللا حبل هو هللا، أضله غريه يف اهلدى ابتغى ومن هللا، قصمه جبار

 يشبع وال اآلراء، معه تتشعب وال األلسنة، به تلتبس وال األهواء، به تزيغ ال الذي وهو املستقيم، الصراط
 مسعته إذ اجلن تنته مل الذي وهو عجائبه، تنقضي وال الرد، كثرة  على خيلق وال األتقياء، ميله وال العلماء، منه
 به عمل ومن عدل، به حكم ومن صدق، به قال ومن سبق، علمه علم من عجبا، قرآان مسعنا إان قالوا أن

 .1مستقيم صراط إىل هدي إليه دعا ومن أجر،

  مؤمن عن نفس من:  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن مسلم وأخرج
 يف عليه هللا يسر معسر، على يسر ومن القيامة، يوم كرب  من كربة  عنه هللا نفس الدنيا، كرب  من كربة
 عون يف العبد كان  ما العبد عون يف وهللا واآلخرة، الدنيا يف هللا سرته مسلما سرت ومن واآلخرة، الدنيا
 بيوت من بيت يف قوم اجتمع وما اجلنة، إىل طريقا له هللا سهل علما فيه يلتمس طريقا سلك ومن أخيه،

 وذكرهم املالئكة وحفتهم الرمحة، وغشيتهم السكينة عليهم نزلت إال بينهم ويتدارسونه هللا كتاب  يتلون هللا
 .2نسبه به يسرع مل عمله به بطأ ومن عنده، فيمن هللا

 :هللا عنهم القرآنكيف وصف الصحابة رضي 
 أن من أكرم القرآن:  قالت عنها، هللا رضي املؤمنني أم عائشة أمي عن األصول، جامع يف األثري ابن أخرج
 .3الرجال عقول يزيل

 وينابيع احلكمة، ونور العقل، فهم فإنه ابلقرآن، عليكم: قال عنه، هللا رضي كعب  عن الدارمي، وذكر
 .4عهدا ابلرمحن الكتب وأحدث العلم،

                                                                                                                                                                                            
 وهو يرتقي. حكماً  الرفع حكم له فإن الرأي؛ قبيل من يقال ال الكالم هذا أن هللا رمحك فاعلم: هذا عرفت إذا .مسعود

 .وهللا تعاىل أعلم لغريه الصحيح درجة إىل طرقه مبجموع
 الليل قيام يف واملروذي( 2967)سننه يف الرتمذي( 29421) مصنفه يف شيبة أيب بن بكر أبو رواه احلديث هذا 1
 سعد بن إبراهيم بن يعقوب طريق من( 351) يعلى وأبو( 750) البزار ورواه ،(3284)  سننه يف الدارمي و( 213)

 لفظ عن وخيتلف به علي عن األعور هللا عبد بن احلارث عن القرظي كعب  بن حممد ان قال إسحاق ابن عن أيب ان قال
 احلارث. إىل صحيح وسنده وسلم، عليه هللا صلى النيب هو السائل و جربيل لفظ من الكالم جبعله الرتمذي

 .( 225)  ماجة وابن ،(2945) والرتمذي ، 252/  2:  أمحد بنحوه ورواه ؛ اللفظ هبذا(  2699)  مسلم رواه 2
مكتبة  -مطبعة املالح -جامع األصول يف أحاديث الرسول، ابن األثري، حتقيق: عبد القادر األرانؤوط، مكتبة احللواين 3

 .466، ص 2م، اجلزء 1969دار البيان، الطبعة األوىل، 
 .3327 رقم حديث سننه، يف الدارمي رواه 4
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 نقصان، أو بزايدة إال عنه فقام أحد القرآن جالس ما:  قال عنه، هللا رضي قتادة عن الدارمي، أعين وذكر،
 .1خسارا إال الظاملني يزيد وما للمؤمنني ورمحة شفاء هو ما القرآن من وننزل:  تعاىل قوله قرأ مث

 اإلسالم، رهبانية فإنه ابجلهاد وعليك شيء كل  رأس فإنه هللا بتقوى عليك: قال اخلدري سعيد أيب عنو 
 إال ابلصمت وعليك األرض، أهل يف وذكرك السماء، أهل يف روحك فإنه القرآن وتالوة هللا بذكر وعليك

 .2الشيطان تغلب فإنك حق، يف

 وهدى املظلم، ابلليل نور فإنه ابلقرآن وأوصيكم هللا، بتقوى أوصيكم: قال جندب، عن الفضالء، نزهة ويف
 البالء جتاوز فإن دينك، دون مالك فقدم بالء عرض فإن وفاقة، جهد من كان  ما على به فاعملوا ابلنهار،

 فاقة ال أنه واعلم دينه، سلب من واملسلوب دينه، خرب من املخروب فإن دينك دون ونفسك مالك فقدم
 .3النار بعد غىن وال اجلنة بعد

 بكم وكائن ذكرا، لكم وكائن أجرا لكم كائن  القرآن هذا إن: قالأنه  عنه، هللا رضي موسى، أيب عن وروي
 رايض يف به يهبط القرآن يتبع من فإنه القرآن، يتبعنكم وال القرآن، هذا اتبعوا وزرا، عليكم وكائن نورا،

 .يدفع يزخ:  حممد أبو قال. جهنم يف فيقذفه قفاه يف يزخ القرآن أتبعه ومن اجلنة،

 سيقرأ بقيت إن إنك: قال مث بيدي طالب أيب ابن علي أخذ:  قال عامر، بن إايس عن الدارمي، ونقل
 .4أدرك به طلب ومن للدنيا، وصنف للجدال، وصنف هلل، فصنف:  أصناف ثالثة القرآن

 ال الذي الناصح هو القرآن هذا ان واعلموا:  البالغة هنج يف وجهه هللا كرم  طالب أيب ابن علي عن ونقل
 او بزايدة عنه قام اال احد القرآن هذا جالس وما يكذب ال الذي واحملدث, يضل ال الذي واهلادي, يغش

 الحد وال, فاقة من القرآن بعد احد على ليس انه واعلموا عمي يف نقصان أو هدى يف زايدة:  نقصان
 وهو الداء اكرب من شفاء فيه فان, ألوائكم على به واستعينوا أدوائكم من فاستشفوه غين من القرآن قبل

                                                                 
، 10م، اجلزء 1999مكة املكرمة، الطبعة األوىل، -املكتبة املكية-بريوت-فتح املنان، الدارمي، دار البشائر اإلسالمية 1

 .448ص 
 إمساعيل عن املبارك، ابن حدثنا:  قال املروزي، احلسن بن سنيحلا عن 28 برقم اجلهاد يف عاصم ايب ابن احلديث روى 2

 ، أوصين:  وسلم عليه هللا صلى للنيب قال رجال أن اخلدري سعيد أيب إىل يرفعه مدرك، بن عقيل حدثين:  قال عياش، بن
 ...اإلسالم رهبانية فإنه ، ابجلهاد عليك: فقال

 حممد: حتقيق الشريف، موسى عقيل بن حسن بن حممد-الذهيب الدين مشس النبالء، أعالم سري هتذيب الفضالء نزهة 3
 .258، ص 1، اجلزء اخلضراء األندلس دار الشريف، موسى عقيل بن حسن بن
 .3195سنن الدارمي، كتاب فضائل القرآن، حديث رقم  4



63 
 

 إىل العباد توجه ما انه خلقه به تسالوا وال حببه اليه وتوجهوا به اَّللِ  فاسألوا والضالل والغي والنفاق الكفر
 .1مبثله اَّللِ 

 شفع القيامة يوم القرآن له شفع من وانه, مصدق وقائل, مشفع شافع انه واعلموا:  عنه هللا رضي وقال
 يف مبتلي حارث كل  ان اال:  القيامة يوم مناد ينادي فانه, عليه صدق القيامة يوم القرآن به حمل ومن, فيه

 على واستنصحوه, ربكم على واستدلوه, واتباعه حرثته من فكونوا القرآن حرثة غري, عمله وعاقبة حرثه
 ..العمل العمل أهواءكم فيه واستغشوا, آراءكم عليه واهتموا, أنفسكم

 وينابيع, القلب ربيع وفيه, االمني وسببه املتني اَّللِ  حبل فانه, القرآن هذا مبثل احدا يعظ مل سبحانه اَّللِ  وان
 ..غريه جالء للقلب وما, العلم

 بعضا بعضه يصدق الكتاب ان وذكر شئ كل  تبيان فيه شئ من الكتاب يف فرطنا ما يقول سبحانه واَّللِ 
 ظاهره القرآن وان كثريا  اختالفا فيه لوجدوا اَّللِ  غري عند من كان  ولو سبحانه فقال فيه اختالف ال وانه
 ...به اال الظلمات تكشف وال غرائبه تنقضي وال عجائبه تفىن ال عميق وابطنه, انيق

 يدرك ال وحبرا توقده، خيبو ال وسراجا مصابيحه، تطفأ ال نورا الكتاب عليه أنزل مث:  عنه هللا رضي ويقول
 أركانه، هتدم ال وتبياان برهانه، خيمد ال وفرقاان ضوءه، يظلم ال وشعاعا هنجه، يضل ال ومنهاجا قعره،

 وينابيع وحببوحته، اإلميان معدن فهو أعوانه، ختذل ال وحقا أنصاره، هتزم ال وعزما أسقامه، ختشى ال وشفاء
 املنتزفون، ينزفه ال وحبر وغيطانه، احلق وأودية وبنيانه، اإلسالم وأاثيف وغدرانه، العدل ورايض وحبوره، العلم

 يعمى ال وأعالم املسافرون، هنجها يضل ال ومنازل الواردون، يغيضها ال ومناهل املاحتون، ينضبها ال وعيون
 الفقهاء، لقلوب وربيعا العلماء، لعطش راي هللا جعله القاصدون، عنها جيوز ال وآكام السائرون، عنها

 منيعا ومعقال عروته، وثيقا وحبال ظلمة، معه ليس ونورا داء، بعده ليس ودواء الصلحاء، لطرق وحماجا
 به، تكلم ملن وبرهاان انتحله، ملن وعذرا به، ائتم ملن وهدى دخله، ملن وسلما تواله، ملن وعزا ذروته،

 ملن وجنة توسم، ملن وآية أعمله، ملن ومطية محله، ملن وحامال به، حاج ملن وفلجا به، خاصم ملن وشاهدا
 ..قضى ملن وحكما روى ملن وحديث وعى، ملن وعلما استلم،

 هللا كتاب  من فيه ليس بيت البيوت أصغر إن:  قال عنه، هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن الرتمذي، ونقل
 ولكين امل، لكم أقول ال إين أما حسنات، عشر حرف بكل. عليه تؤجرون فإنكم القرآن فاقرؤوا شيء،

 .1وميم والم ألف أقول

                                                                 
 دار ابراهيم، الفضل أبو حممد: حتقيق احلديد، أيب بن احلسني بن حممد بن هللا هبة بن احلميد عبد  البالغة، هنج شرح 1

 .10-18، وشركاه احلليب البايب عيسى العربية الكتب احياء
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 :كيف وصف القرآن غريهم
 وإذا الزاخرة، البحار فأمواج اشتدت إذا الفاظ القرآن:  تعاىل هللا رمحه الرافعى صادق مصطفى االستاذ قال
 جنها فمنها اآلخرة وتصف ونظامها، عمادها فمنها الدنيا تذكر اآلخرة، احلياة فأنفاس النت هي

 االلسنة جعلت أوعدت وان الغيوب، وجوه يف تضحك الثغور جعلت هللا كرم  من وعدت ومىت وضرامها،
 ونور اجلنان، نسيم منها تسرتوح ورقة البيان، ماء من ترويك عذوبة هي بينا ومعان القلوب، محى من ترعد
 من اوراقها يف وختلق الضمري، زهرة على احلياة بندى ترف هي وبينا االمان، وجه االميان مرآة يف به تبصر
 من تتساقط بيناهى مث الصغري، العامل هذا بسر فتنم الرمحة أبنفاس عليها وهتب العبري، معىن العربة معاين
 ومتثل اللسان، عليها ينوح جنازة كأنه  اخلشوع من القلب وتدع االجفان، من الدموع تسافط االفواه

 وقد السحاب اطباق ذلك بعد هي إذا االنسان، من آخر صنف انه يظن حىت االنسانية حقيقة للمذنب
 ذنبها االرض على اخذت وقد السماء هي وإذا رواعده، اجلو يف وقصفت انره والتمعت قواعده، اهنارت

 واحدة، زجرة ذلك عند هي وامنا الرادفة، تتبعها الراجفة ترجف فكادت رهبا، الفزع صدمة يف واستأذنت
 .2مائدة االرض وإذا الفناء طعام اخللق فإذا

 :الشاطيب االمام وقال

 متفضال واهبا غناء وأغين *** شافع أوثق هللا كتاب  وإن

 جتمال فيه يزداد وترداده *** حديثه ميل ال جليس وخري

 متهلال سنا يلقاه القرب من *** ظلماته يف يراتع الفىت وحيث

 جيتال العز ذروة يف أجله ومن *** وروضة مقيال يهنيه هنالك

 موصال إليه سؤال به وأجدر *** حلبيبه إرضائه يف يناشد

 مبجال حال كل  يف له جمال *** متمسكا به القاري أيها فيا

 واحلال التاج من أنوار مالبس *** عليهما والداك مريئا هنيئا

 املال والصفوة هللا أهل أولئك *** جزائه عند ابلنجل ظنكم فما

                                                                                                                                                                                            
 (2910) رقم األجر من ماله القرآن من حرفاً  قرأ فيمن ماجاء:  ابب ، القرآن فضائل كتاب  يف الرتمذي أخرجه 1
 وقال ، الوجه هذا من غريب صحيح حسن حديث هذا:  الرتمذي وقال ، مسعود بن عبدهللا حديث من 5/161

 .وقفه الصحيح أن خالد الدكتور قرر وقد.  صحيح:  3/9 (2327) رقم الرتمذي سنن صحيح يف األلباين
م، 1946احلجاز،  -اتريخ القرآن الكرمي، حممد طاهر اخلطاط، ملتزم بطبعه: مصطفى حممد يغمور، مطبعة الفتح جبدة 2

 .14، ص1اجلزء
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 مفصال القران جاء هبا حالهم *** والتقى والصرب واإلحسان الرب أولو

 العال أبنفاسها الدنيا نفسك وبع *** منافسا فيها عشت ما هبا عليك

 : األصم حاُت لوقا

 أنس من اإلنس يف فما      ***      ابإلنس األنس تركت

 درس أميا درسا               ***       القرآن على وأقبلت

 رمسي يف استوحشت إذا     ***        ذاك يؤنسين عسى

 وقال آخر:

 َغْفرا منك أرجو الغفرانن  من***         حَبرا مدَّ  من اي العرش إلهَ 

 وَسحرا آالءً  يديكَ  بفضلن  *** فأضحى َعدم من الكونَ  خلقتَ 

 َأجرا الرزقَ  َجَعلتَ  ولألخرى *** وَمأوى رنزقا الَثرى وَهيأتَ 

 الفاحتة

 بشرا القلب تزيد   بفاحتةٍّ  *** ونورا ه دىً  الكتابَ  وأنزلتَ 

 شرِا ويردُّ  برمحةٍّ  جَيود   ***  كنتااب  واعتمدانه   مَحدان

 البقرة

 ذكرا إسرائيلَ  آلن  ببقرةن  *** زدان مث َّ  ن كابرْ  مل أ مران

 ن كرا هللا رسولن  يف ومِهوا *** فطاشوا هبديهم   م وسى َمضى

 وحجرا حِوا َبين من ونبذا ***  ولعناً  تيهاً  جزاؤه م فكان

 عمران آل

 وط هرا بنراِ  نساَءان مَتدُّ  ***   وفاءً  ع مرانٍّ  آل   وكانت

 

 النساء

 وقدرا ح با قلبنا ومتنح   ***  فعال جتلِ  النساء فاآلء  

 املائدة
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 ونصرا ه دى االله عفو هبا ***  جتِلى مبائدةٍّ  وتنفحنا

 االنعام

 حَنرا هلل نتاج ها يَزيد   ***  فيها اخلريَ  رأينا وانعاما

 واألنفال األعراف

 َبدرا األنفالن  َسنا هبا يتم   *** ن ور أي نورٌ  ولألعرافن 

 ويونس التوبة

اب    َعشرا ابحلقن  يونسٍّ  وسورة   *** هبذي املثلى الِتوبة   جت 

 ويوسف هود

 مْكرا ذووه رماه اذ ويوسف   *** هودٍّ  أصحاب   عربة وحسبك

..... 

 القرآن عليه فقرأ وسلم عليه هللا صلى النيب إىل جاء املغرية بن الوليد أن عنهما تعاىل هللا رضى عباس بن عن
 ليعطوكه قال مل قال ماال لك جيمعوا أن يرون قومك إن عم اي فقال فأاته جهل أاب ذلك فبلغ له رق فكأنه
 قومك يبلغ قوال فيه فقل قال ماال أكثرها من أين قريش علمت قد قال قبله ملا لتعرض حممدا أتيت فإنك
 وال برجز أعلم وال مين ابألشعار أعلم رجل فيكم ما فوهللا أقول وماذا قال له كاره  إنك أو له منكر إنك

 حالوة يقول الذي لقوله إن ووهللا هذا من شيئا يقول الذي يشبه ما وهللا اجلن أبشعار وال مين بقصيدة
 عنك يرضى ال قال فاحتته ليحطم وإنه يعلى وما ليعلو وإنه أسفله مغدق أعاله ملثمر وأنه لطالوة عليه وإن

 ومن ذرين فنزلت غريه من أيثره يؤثر سحر هذا قال فكر فلما أفكر حىت فدعين قال فيه تقول حىت قومك
 .1وحيدا خلقت

 هذا إن: قال احلسن، عن املختار، بن حيىي عن: 32احلديث  القرآن، أهل أخالق يف اآلجري، ذكرو 
 أنزلناه كتاب:  وجل عز هللا قال أوله، من األمر يتأولوا ومل بتأويله، هلم علم ال وصبيان عبيد قرأه قد القرآن
 حبفظ هو ما وهللا أما يعلم، وهللا اتباعه، إال آايته تدبر وما، 29 آية ص سورة ،آايته ليدبروا مبارك إليك

  أسقطه وهللا وقد حرفا، منه أسقط فما كله  القرآن قرأت ليقول أحدهم، إن حىت حدوده وإضاعة حروفه
 ما وهللا واحد، نفس يف السورة ألقرأ إين: ليقول أحدهم إن حىت عمل، وال خلق من له القرآن ترى ما كله

 .هؤالء من الناس يف هللا أكثر ال ؟ هذا مثل تقول القراء كانت  مىت الورعة، وال احلكماء وال ابلقراء هؤالء
                                                                 

 ومل البخاري شرط على اإلسناد صحيح حديث. وهو 3800، احلديث رقم التفسري كتاب  ،همستدركرواه احلاكم يف  1
 .هخيرج
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 : معىن املعارضة:الفصل الثاين
 :معىن املعارضة لغة

، 1من العْرض، بسكون الراء: خالف الطول، وَعر ض الشيء يعرض  عنَرضاً، فهو عريض ة لغة، واملعارض
 ويف القرآن، قوله تعاىل: ﴿ جنة عرضها ﴾، وقوله تعاىل: ﴿ جنة كعرض ﴾.

: الناحية ، ما مل حتدَّ طوله، يقال: ضربت  به ع ْرَض احلائط، وعرض اجلبل، وكذلك ع رض النهر،  والع رض 
 ويف القرآن، قوله تعاىل: ﴿ جنة عرضها ﴾.. 2 أي: انحيته

 ونظرت إليه معارضة: إذا نظرت إليه من ع ْرض، أي: من انحية، ويف الشعر قول ابن الرومي:

 ابحلجابن  َتواَرى َكَرَبتْ   وقد *** عارَضتها األصائلن  مشس   إذا

 :3وقول األبيوردي

 ي واريها ْيمٌ غَ  عاَرَضها َكالشَّْمسن   *** جبارهتا طريف فاتَّقتْ  عارضتها

 وليس بعيدا عن هذا املعىن، قول األخطل:

 املكالب   العدوَ  حسَ  من صدَّ  كما  *** بَوْجهنها وَصدَّتْ  يـَْهوي فعاَرَضها

. 4أيت َعْرضهر  أنك واملعىن وبدا، لك، ظهر إذا وذلك م عرنٌض، فهو بعيدٍّ  من الشيء لك أعرض: ويقال
ْم قَال وا َهَذا َعارنٌض مم ْطنر اَن َبْل ه َو َما اْستَـْعَجْلت ْم فـََلمَّا ويف القرآن قوله تعاىل: ﴿  َرأَْوه  َعارنًضا م ْستَـْقبنَل أَْودنيَتنهن

 .5 ﴾بنهن رنيٌح فنيَها َعَذاٌب أَلنيم

ياله وحاذيتهوعارضته يف ،: يباريينفالٌن ي عارضين أيو ، وعاَرَض الشيَء ابلشيَء م عارضًة  السري إذا سرت  حن
أنه  عباس ابن عن بسنده صحيحه يف البخاري روى، ومنه ما 6وعاَرْضت  كتايب بكتابه َأي قابلته ،قابـََله
 جربيل، يلقاه حني رمضان يف يكون ما أجود وكان الناس، أجود صلى هللا عليـه وسلم هللا رسول كان:  قال

 الريح من ابخلري أجود هللا عليـه وسلمصلى  هللا فلرسول القرآن، فيدارسه رمضان من ليلة كل  يف يلقاه وكان
 يسمع، وجربيل يقرأ صلى هللا عليـه وسلم والنيب حينا، يسمع والنيب يقرأ السالم عليه جربيل فكان املرسلة

                                                                 
 .102، ص10، حرف العني، اجلزء 2003لسان العرب، ابن منظور، دار صادر،   1
 .409، ص1مجهرة اللغة، ابن دريد، موقع الوراق، اجلزء   2
 يرويها ظلَّ  غديرٍّ  يف أغصاهنا *** م َهدََّلة جَنْدٍّ  بنر اب َوَسْرَحةالبيت من قصيدة مطلعها:  3
 .220، ص4م، اجلزء2002ييس اللغة، ابن فارس، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، احتاد الكتاب العرب، مقا 4
 .24، اآلية 46سورة األحقاف، السورة   5
 .103، ص10، حرف العني، اجلزء 2003لسان العرب، ابن منظور، دار صادر،  6
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 بسنده. وما رواه مرتني ابلقرآن جربيل فعارضه صلى هللا عليـه وسلم الرسول فيه تويف الذي العام كان  حىت
 صلى هللا عليـه وسلم النيب مشى مشيتها وكانت متشي، فاطمة أقبلت :قالتأهنا  ارضي هللا عنـه عائشة عن

 حديثا إليها أسر مث مشاله، عن أو مينيه، عن أجلسها مث ،اببنيت مرحبا: صلى هللا عليـه وسلم النيب فقال
 حزن، من أقرب فرحا كاليوم  رأيت ما فقلت فضحكت، حديثا إليها أسر مث ..تبكني مل: هلا فقلت فبكت،
صلى هللا  النيب قبض حىت ،صلى هللا عليـه وسلم هللا رسول سر ألفشي كنت  ما: فقالت: قال عما فسألتها

 العام عارضين وإنه مرة، سنة كل  القرآن يعارضين كان  جربيل أن: إيلِ  أسر: فقالت فسألتها، ،عليـه وسلم
 سيدة تكوين أن ترضني أما: فقال فبكيت، يب حلاقا بيت أهل أول وإنك أجلي، حضور إال أراه وال مرتني،
 .فضحكت املؤمنني، نساء أو اجلنة أهل نساء

ْثلَ  فالانً  وعارْضت   ، املعارضة اشتقت ومنه ،مثَل ما فعل وفعلت ،إيل أتى ما مثل إليه أتيت إذا َصَنَع، ما من
 ومنه قول اخلالداين:

 شعري من أشعر كان  إالَّ  بشعري***  ساعة جودك عارضت   ما وواَّللَّ 

 ومنه قول املعري:

لَقةٌ  إالِ  هيَ  فماَكالمنها ***   يف الفىت عنْرس   سَلَقتْ  إذا ْلقا عاَرضتْ  سن  سن

 ومنه قول ابن اجلهم:

ينا أَو انمَسعي***  بَنانٌ  َغىِن  ك لَّما  َخربِن

 َمدينا اي َعِنا ييتن ***  ح ي َأال َفضلٌ  أَنَشَدت

َعىنً  َمعىنً  عاَرَضت  غافنلوان َوالَندامى *** مبن

اوب ملَ  إنذ َأحَسَنت  الظاعننينا دناير   ه م *** جت 

ران َأجابَته م َلو  لنلِسائنلينا آيَةً  *** َلصن

َواَل جَتَْعل وا اَّللََّ ﴿  . ومنه قوه تعاىل:1وعارضت فالانً: أي أخذ يف طريق، وأخذت يف طريق غريه مث لقيته
َمْيَاننك ْم َأْن تـَبَـرُّوا َوتـَتـَّ  يٌع َعلنيمع ْرَضًة ألن  .2﴾ ق وا َوت ْصلنح وا بـَنْيَ النَّاسن َواَّللَّ  مسَن

 .3وعارضت الرجل بكذا: إذا قال قواًل، فاعرتضت يف جوابه، وجاهبته به

                                                                 
 .273، ص1دار ومكتبة اهلالل، اجلزء ،السامرائي إبراهيم.ود املخزومي مهدي.د:  حتقيقكتاب العني، الفراهيدي،   1
 .224، اآلية 2سورة البقرة، السورة   2
 .411، ص1انظر، مجهرة اللغة، ابن دريد، موقع الوراق، اجلزء  3
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 ، ويف الشعر قول األعشى:والعارضان لإلنسان صفحتا خديه

ي *** َعَوارنض ها َمْصق ولٌ  فـَْرَعاء   َغرِاء   ي كما  اهل َوينا مَتشن ل   الَوجي مَيشن  .الَوحن

 وقول عنرتة:

 املطعم لذيذ   مقبله   عذبٍّ  *** واضح غروب بذي تستبيكَ  إذ

 الفم من اليكَ  عوارضها سبقتْ ***  بقسيَمة اتجرٍّ  فَارَة وكَأنَّ 

 واملعارضة ،بعضاً  بعضه يشبه كالم  ومعاريضه الكالم ومعارض نظريها، أي هذه َعروض املسألة وهذه
  املباراة.

 عنه، وعَدل وجانبه فيه، وانَقشه عمَله أو قوَله ورفض وقاوَمه وخالفه كالمنهن   يف انقَضه  :  فالانً  فالن وَعاَرضَ 
عر، يف عارَضه  و  به. أَتى ما مبْثل وأتى ابراه: هَعاَرضَ و ...  قاطعهو  عره يف جاراه الشِن  أحَسن أو مبثله وأتى شن

 .وحنوه القول يف ومعنوي والعمل، السري يف أوالً  حسي وهو .اللغوي املعىن خالصة هذهف .منه

 يعنينا ما أهم جداً، كثرية  البناء هذا من املتشعبة الفروع أن يرى ،العربية اللغة معاجموابجلملة فإن الناظر يف 
 .يناقضه ما مقابلة يف الشيء إقامة أو املمانعة، سبيل على املقابلة مبعىن املعارضة منها

 املعارضة اصطالحا:
، وإن اختلفت العبارات يف تعريفها، فإهنا تبىن على إقامة الدليل على خالف ما االصطالحواملعارضة يف 

أقامه عليه اخلصم. ودليل املعارض إن كان عني دليل املعلل يسمى قلباً، وإال، فإن كانت صورته كصورته 
 هي املعارضةوليست ملناقضة واملناظرة. وقريب منه مفهوم ا يسمى معارضة ابملثل، وإال فمعارضة ابلغري.

 وجماراة التفِوق صور من وصورة اإلبداع مظاهر من مظهر هي إمنا  ،وحمض احملاكاة واملضاهاة التقليد
 .االبتكار إىل واملتابعة اإلبداع إىل التقليد تتجاوز حالة املعارضة أن إىل بذلك وننتهي. ومضاهاهتم  األعالم

 على القرآن يكون معناه، اإلتيان بكالم يقابل القرآن يف الفصاحة، والبالغة، والبيانوبتنزيل هذا التعريف 
 هبدف املناقضة، واملغالبة. والتفصيل، واهلدى، والعلم....

وشأنه شأن املعجزة، مل يرد لفظ املعارضة يف القرآن الكرمي، غري أن مفهومه واضح يف آايته، من ذلك قوله 
 .1 ﴾  مثله إْن كانوا صادقنيفلَيأتوا حبديثٍّ  ﴿تعاىل: 

: صلى هللا عليـه وسلموقد ورد اللفظ يف السنة، ولكن على غري مفهومها الذي نورده اآلن، من ذلك قوله 
 إن جربيل كان يعارضين القرآن كِل سنة، وإنه عارضين العام مرِتني.

                                                                 
 .34، اآلية 52سورة الطور، السورة  1
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أشهرها يف هذه السطور حىت وتزخر صفحات التاريخ ابملعارضات الشعرية والنثرية، وإمنا قصدان أن نورد 
 يتبني وهن ما يزعم الزاعمون أنه معارضة للقرآن.

 َطيء بين عند كان  ملا القيس امرئ أنَّ  ر ويومن أشهر ما تداولته صفحات التاريخ يف هذا الباب، ما 
 يف قاعدٌ  وه و التَّميمي عبدة بن علقمة يوما وَجاءه   هللا، شاء ما عندهم وبقي جندب أم منهم زوَّجوه

 أشعر أانَ  بل:  علقمة وقال ،منك أشعر   أانَ :  القيس امرؤ فقالَ . الشعر فتذاكرَا جندب أم وخلفه   خيمته،
 :  مطلعها اليت قصيدته القيس امرؤ فقال، منك

َعذَّبن  الف َؤادن  ل َبااَنتن  ضِن نـ قَ  *** ج ْنَدبن  أ مِ  َعلى َبن  م رَّا َخليَلىَّ 
 
 امل

 :مطلعها اليت قصيدته والروي القافية من علقمة قال مث

 التََّجِنب َهـذا كـلِ   حــِقاً  يـَك   َولــم *** َمذَهبٍّ  َغرين  يفن  اهل جرانن  منَ  َذهبتَ 

 .والسبق ابجلودة لعلقمة فحكمت إليها حتاكما انتهيا فلما وفرسه، انقته وصف يف منهَما كلٌّ   واستطردَ 

 ؟ شعري علي شعره فضلت مب: القيس امرؤ هلا فقال

 .فرسك من أجود عبدة ابن فرس ألن: قالت

 ؟ ومباذا: قال

 : فرسه وصف يف قوله تعين وهي .بسوطك وضربت زجرت، إنك: قالت

 مهذب أخرج وقـع منــه وللــزجر *** درة وللـسوط ألـهـوب فـللــساق

 :فقال علقمة أما

 املتـحلب الــرائح كـــمر  ميــر *** عنانه مــن ثـانيــا فـأدركــهن

 فقال. ساقيه حيرك أو بسوط يضربه أن غري من عنانه من اثنيا اخليل أدرك قد ألنه ،فرسك من أجود ففرسه
 .1الفحل بذلك فسمي ،علقمة عليها فخلف فطلقها ،وامقة له ولكنك مين، أبشعر هو ما: القيس امرؤ

 ومما حيكى من املعارضات، قول مجيل:

 املرجعا الكتابَ  الكفُّ  خِطتن  كما  *** واملرتبعا احلي مصيف عرفت

 :معارضا ربيعة أيب بن عمر فقال

 .سبلقعا دوار حليات ببطنن  *** واملرتبعا األطاللَ  تسألن  أمل

                                                                 
  .27 ،26 ص،  هـ 1385 السلفية.  ط للمرزابين، ،املوشحانظر  1
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 وكان ابن أيب ربيعة يكثر من معارضة مجيل، من ذلك معارضته لرائية مجيل اليت مطلعها:

 متهجر أم أنت أغاد يل أبن  ***  فمبكر؟ سلمى آل من أخي أغاد

 :معارضا ربيعة أيب بن عمر فقال

 فمهِجر   رائحٌ  أم غدٍّ  غداةَ  *** فمبكر   غادٍّ  أنتَ  نـ ْعم آلن  أمننْ 

 : اخلمر واصفاً  متغزالً  ،الغواين صريع، الوليد بن مسلمومما حيكى من املعارضات الشعرية، قول 

 َذحلي قاتنَليت عنندن  منن َتطل با َوال   *** قبلي تشراب ال الراحَ  َعليَّ  أَديرا

 قَتلي َله   حيَنلُّ  ال َمن َعلى َوَلكنن  *** َصبابَـةً  أَموت   َأينِ  َحَزنـي َفما

  معارضا: ربه عبد ابن فقال

 َعْدلن  شاهندا يل عينيكَ  منن قامَ  وقد    ***    قَتلي وجتَحد ين ظ لمـاً  أتَقت لـين

بَ  حرٌ  بعينيهن     ***   شادنٍّ  َغري   يب ليسَ  َذحلي أَط الَّ  ذحلي عنده فاْطلبـوا سن

 ويفتح مداه ويوسع الرتاث هبذا يرتفع الذي هو اجمليد الشاعر أنَّ  يف والشكَّ برصفه:  تعليقا وإعجاابل وقي
 .1الصحيحة الوجهة األجيال توجه جديدة آفاقاً 

املثال، قال بضرب ال يعدو أن يكون بيان املولكن األمر  ألكثران.ولو كان حال املقال يف املعارضة الشعرية 
 ما تقدم يغين.ف

غنرية أبو عارض، فقد ذلك مثل النثر ويف
 
 كتبها  اليت رسالته يف اهلمذاين الزمانن  بديعَ  َحْزمٍّ  بن الوهاب عبد   امل

رَه    الزمان   أبدل َمنْ  على رِداً  َعةً  وترفّـَُعه   َصغاراً، كنبـْ  ويستجدي إليه، أساء َمنْ  موِدة يطلب فعاد ومهانة، ضن
ا، كءبقا هللا   اطال، رقعت كَ  وردتْ :  ساخراً  فقال عليه، تطاول َمنْ  َمْعَشرن  ح ْسنَ   التعزُّزن، َطْرفَ  فأَعْرهت 

 وَخطَْبتَ  ويدي، بناظري حَتْظَ  ومل كبدي،  على تندِ  فلم التحرُّزن، ذيلَ  عنها ومجعت   التقزُّزن، يدَ  إليها ومددت  
 نـَْزراً، ت َكلِنم نا إذ أايمك وتناسيتَ ... أرضاً  هلا أََركَ  مل ما عنْشريت من وطلبتَ  كفؤاً،  هلا أجدك مل ما موِديت من

 تَنش د   كتاب كَ   ورد: فيها يقول بنر قْـَعةٍّ  فعارضها املغرية أيب على الزمان بديع رسالة   ع رنَضتْ ف.. شذراً  وتلحظنا
 غ ْصن كَ  أاِيمَ  علينا، جنايت ك به وذهبتْ  إلينا، جريرت كَ  أفاتـَْته   ما وتطل ب   عهدنان، َخَلقَ  وَترفع   و ِدان، ضالِةَ 

ر،  فإنْ  ،الض ل وعن  م نآدَ  ت قيم   َزْفرةٍّ  أو الد موع، حجابَ  خَتْرنق   حلظةٍّ  غريَ  إليك رسوالً  جند   ال زاهر، وبَْدر كَ  انضن
 .َردِ  وأفدحَ  سِد، أْمَنعَ  دوهنا لقينا َمْهج ور اَن، إليها يسرتيح   أو مصدور ان، هبا يـَنـْف ث   شكَوى ر ْمنا

                                                                 
 .87ص  ،للدكتور منجد مصطـفى بـهجت ،األندلسياألدب  1
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 بن عمرو ختاشن أنك بعد وأشهد: الوِهاب عبد بن أمحد خماطباً  والتدوير، الرتبيع رسالة يف اجلاحظقال و 
 وتستربد النظِام، وتستجهل زرزور، فضل وتنكر خمارق، مع وتغين وتطاوله، تطارفه مث وتعاقله، اجلاحظ، حبر

 طالب أيب بن عليَّ  احلسن أاب وتبارز قيس، بن األحنف وتستخفِ  زهري، بن قيس وتستغيب األصمعي،
 أتيت ولكنك .األموات حدِ  إىل األحياء حدِ  ومن املراء، حدِ  إىل الغلبة حدِ  من خترج مث ،رضي هللا عنـه

 . هِدا اجلبال وخترِ  األرض، وتنشقِ  منه، يتفطرن واألرض السموات تكاد بشيء

 وإايس بك، استعان إمنا زهري بن وقيس... :به متهكماً  عبدوس، ابن خماطباً يف رسالته  زيدون ابن فماثله
 ببيانك، َسحر إمنا األهتم بن وعمرو بلسانك، تكِلم إمنا وسحبان ذكائك، مبصباح استضاء إمنا معاوية بن

 . برسالتك ُتِ  وتغلب بكر بني الصلح وأنِ 

وإنك مىت نظرت بصفاء جوهر، ونقاء مورد، وطهارة مصدر، إىل هذه املعارضات، لتقف على معني قلت: 
زاخر من التأليف، وأثر وافر من التصنيف، وأنت يف كل ذلك تسمع، وتطرب لكل ما هو أروع. واحلق ما 

 قاله هللا تعاىل: إمنا يستجيب الذين يسمعون واملوتى يبعثهم هللا. 

َةً ابعتبارها  املعارضة للفظة اللغوي لألصل واعية قراءةبك على وإنك مىت أوقفت قل  التفوق مسات من مسن
 املماثلة:  مها ، يتفاضالن مما أكثر يتكامالن دالليني ملنظورين ابحتضاهنا تشي، اإلجادة أمارات من وأمارة

د   اليت واملقابلة ،1احملاكاة غريزة على ترتكز اليت  واملعارضة ،2عليها اإلنسان   ف طنرَ  اليت املنافسة غريزةَ  جت َسِن
، وح بَّ  التحدِني رغبة نفسه من املعارنض أينس حني إال حتد ث ال ،املتكاملني املنظورين هبذين  ويف الَغلبن

 عامر أبو. بل إن املعارضة قد تعد معيارا للتفوق حىت قال 3ابلكمال والتفرُّد التفوق شهوة من فيه ما هذا
 شاعراً  يـ ْبقي َيَكدْ  مل إنه حىت الصدر، واسع املادة، غزير إنه: فـَْهدٍّ  أيب بن الرمحن لعبد مرتمجا ش َهْيد بن أمحد

 وال يين ال األَمدن، على استوىل إذا اجلواد مثل تراه ذلك كل  ويف وانقضه، عارضه إال إسالمِياً  وال جاهلِياً 
ر    .يـ َقصِن

وهفوة القلم. بل مل تكن ملن  ،شيئا، سوى سقوط الكلموليس ملعارض يف معارضته للقرآن من ذلك قلت: 
ادعى أو ادعي عليه أنه حاول معارضة القرآن من بضاعة يقام هلا سوق، ولكن صولة حاسد واندفاع مغرت. 

 وال بقي يف العاملني هلم ذكر.   ،فما مسى هلم شرف

                                                                 
 .90-89ص، الَعِقاد عباس حممود، املاضي اجليل يف وبيئاهتم مصر شعراء 1
 .222ص ،اجلارم علياجلارميات،  2
 .4ص، أمحد فِتوح مد، حملاحلديثة النقدية الدراسات ضوء يف البارودي معارضات 3
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ئم م صداه وس  جناان وروعا، وص  ل م  ل مسعا، و ثقن است  ، فملته الطباعجمته األمساع، و وإن كل كالم إذا تكرر 
وازددت به اطمئناان، وتيقنت أنه استجد ومل خيلق،  ،له استحساان أكثرتإال القرآن فكلما رددته  مداه..

 عف عليه وال تردم.ومل ي  

أن ال آية فيه، وال معجزة. وأنكروا عنه كل  وكذاب قالوا وومها، وهم حيلون القرآن يف اآلايت، ولقد قالوا
فضل. وإمنا فعلوا ذلك حىت تظهر أخبارهم يف الناس فينالوا شهرة، فما وجدوا يف معاجزته إال كل عثرة. 

زنينَ َوالَّذنيَن َسَعْوا يفن َآاَيتنَنا ﴿ وأىن هلم أن يعاجزوه،  ْن رنْجزٍّ أَلنيمٌ  م َعاجن َوَمْن اَل ﴿  ،1﴾ أ وَلئنَك هَل ْم َعَذاٌب من
ْب َداعنَي اَّللَّن فـََلْيَس  زٍّ جي ن  .2﴾ يفن اأْلَْرضن َولَْيَس َله  منْن د وننهن َأولنَياء  أ ولَئنَك يفن َضاَللٍّ م بننيٍّ مبن ْعجن

يف موضوع إعجاز القرآن على قسمني، قسم منكر وقسم مثبت. فاملنكرون  القوم وابجلملة، فقد انقسم
ثالثة: معارض، ومتهم ابملعارضة، ومعرض. نتناول يف هذا الباب موضوع املنكرين ونعرتض يف األثناء إىل 

هم. وهللا نسأل تطرق إىل الرد العلمي املنطقي عليمفهومه ومن قال به من املنكرين، ون :موضوع الصرفة
 وفيق.الت

 :املعارضون: الفصل الثالث
 هل عورض القرآن ؟  قيل: فإن

أن يكون إهنم وإن زعموا معارضته ال يصح أن يقول أن القرآن قد عورض، فإن كل ما تومهوه ال يصح قلنا: 
ق صاحبها. حىت أضحى جمانني العشق بشعرهم غرن قوة اللسان ت  نة العقل وشن معارضة وال يرقى، وإمنا هي جن 

 أكثر ذكرا من جمانني من ادعوا ابطال معارضة القرآن. 

أنه ال يدرى من أين يؤتى فيعارض. فإن انسياب العبارة وجرايهنا على  ،وأول العجز يف معارضة القرآن
، فات قدرة صناع الكلم، وجلى الوجوه الالزمة، وارتفاع قدر الكالم والبالغة فيه، وزينة اللفظ وروعة تركيبه

التدبر فيه الفهم عن الوهم، حىت بدت معاجزة من توهم معاجزة القرآن زعما أو قريبا من الزعم، وأول الزعم 
 وهم حيلون القرآن يف اآلايت، أن ال آية فيه، وال معجزة. وهم يف ذلك، كما ذكران، على ثالثة:

َوَمْن َأْظَلم  ممنَّنن  ﴿ هم معارضون من اإلعراض. قال تعاىل:من املعارضة، وإال فجميعاألول: املعارضون، 
ْثَل َما أَنْـ  َي إنيَلَّ َوملَْ ي وَح إنلَْيهن َشْيٌء َوَمْن قَاَل َسأ ْنزنل  من َزَل اَّللَّ  َوَلْو تـََرى إنذن افْـتَـَرى َعَلى اَّللَّن َكذناًب أَْو قَاَل أ وحن

                                                                 
 .5، اآلية 34سورة سبأ، السورة  1
 .32، اآلية 46األحقاف، السورة سورة  2
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ت ْم الظَّالنم وَن يفن َغَمرَاتن اْلَمْوتن وَ  َا ك نـْ ْم َأْخرنج وا أَنـْف َسك م  اْليَـْوَم جت َْزْوَن َعَذاَب اهْل ونن مبن ط و أَْيدنيهن اْلَماَلئنَكة  اَبسن
ت ْم َعْن َآاَيتنهن َتْسَتْكربن ون َر احلَْقِن وَك نـْ  .1﴾ تـَق ول وَن َعَلى اَّللَّن َغيـْ

 هلزل وإن مل يفتنه عقله فيشهرها يف الناس.والثاين: من اهتم ابملعارضة، ادعاء منه على سبيل اجلد أو ا

 والثالث: املعرضون، وادعاءاهتم.

واألول، كما ذكران هم املعارضون. فقد هتيأ هلؤالء املعارضني أهنم كملوا، وأن هلم الصدارة فيما ومهوا وختيلوا، 
ن من عطفه، وظنوا أهنم كما قيل: سهم ال ينمى رميه، وحبر ال ينكش أذيه، ولكن رب شامخ أبنفه، اث

 انكسر مشوخه، وتقاربت حتوفه. وهم على هذا األمر ثالثة: 

، وهذا النوع ﴾َوَمْن َأْظَلم  ممنَّنن افْـتَـَرى َعَلى اَّللَّن َكذناًب  ﴿ :األول: أن يفرتي على هللا كذاب، وهو قوله تعاىل
صلى هللا  حممد على الوحي بنزول يكذب كان  ابدعائه أنه يوحى إليه، أو قدرته على اإلتيان مبثل القرآن ما

، وال ينكر بعثته وال نبوته، فهو ادعاء ثبوت ما ليس موجودا دون انكار ماهو موجود. وأول من عليـه وسلم
 ضرب بسهم العطب، وعرف يف العاملني ابلكذب يف هذا الباب: مسيلمة. 

،  وهو ﴾َي إنيَلَّ َوملَْ ي وَح إنلَْيهن َشْيٌء أَْو قَاَل أ وحن  ﴿ :قوله تعاىل له، كما يف والثاين: وهو مدعي ما ليس
 اثبات ما ليس موجودا ونفي ما هو موجود.

ْثَل َما أَنـَْزَل اَّللَّ   ﴿ :والثالث: وهو قوله تعاىل  ،﴾َوَمْن قَاَل َسأ ْنزنل  من

 النضر بن احلارث:
مناف بن عبد الدار، يكىن بن عبد 2 ، وقيل بن كلدة بن علقمةالنضر بن احلارث بن علقمة بن كلدةوهو 

أذى له، أكثرهم و  ،صلى هللا عليـه وسلم للرسول اأشد قريش تكذيب . يقال عنه أنه كان منأاب قائد
كان كثري السفر إىل فارس، واحلرية، إذ  ، 3وألصحابه، وكان ينظر يف كتب الفرس وخيالط اليهود، والنصارى

اير، فلما مسع القرآن، ورأى فيه أخبار األنبياء، وكان قد مسع من قصص الرهبان، وأخبار رستم وأسفند
س اليت جيلس هبا مث يف اجملال صلى هللا عليـه وسلم كان خيلف النيبو  .4واألمم قال: لو شئت لقلت مثل هذا

أان وهللا اي معشر قريش أحسن حديثًا منه، فهلِموا، فأان أحِدثكم أحسن من حديثه، مث يقول للناس: 

                                                                 
 .93، اآلية 6سورة األنعام، السورة   1
 . وقيل ابن كلدة بن علقمة كلدةقيل ابن علقمة بن   2
 ،هـ1415، 2بعة طالبريوت، -يةدار الكتب العلم، قيق: أبو الفداء عبد هللا القاضي، حتالشيباين ،الكامل يف التاريخ 3

 .594، ص1اجلزء 
هـ، ص 1396 ،2الطبعة القاهرة،  -دار االعتصامحتقيق: عبد القادر أمحد عطا، أسرار التكرار يف القرآن، الكرماين،  4
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وكان حيدث أبخبار  .1، ورستم ،وأسفنداير، مث يقول: ما حممد أحسن حديثًا ميِن حيدثهم عن ملوك فارس
 .يقول: إمنا أيتيكم حممد أبساطري األِولنييف أندية قريش فيستملحوهنا، و األعاجم، فيقرؤها 

والطاحنات طحناً، والعاجنات عجناً، فاخلابزات خبزاً، فالالقمات  ومما ينسب إليه من املعارضة، قوله:
 . 3. وروى الطربِي يف اترخيه ما يقرب من هذه السخافات، وعزاها ملسيلمة2ماً لق

ر يوم بدر،  صلى هللا عليـه  أمر رسول هللاومات. واختلف الناس يف أمر موته، فذكر قوم أنه ملا أسر أ سن
صلى ل هللا كفرًا ، وعناداً ، وبغيًا ، وهجاًء لرسو   كان من شر عباد هللا، وأكثرهم  إذ ، بضرب عنقه وسلم

. وذكر ابن 5، وهذه رواية ال إسناد تقوم عليه، وأكثر الباحثني على أهنا ال تصح4وأهله هللا عليـه وسلم
سالم يف الطبقات عن ابن جعدبة أنه أصيب جبراحة وكان فيه كرب وطغيان فقال: ما أكلت وال شربت ما 

 دمت يف أيديهم، حىت ارتث به جرحه ومتادى، فمات من جرحه. 

 :الكذاب مسيلمة
، املعروف ابلكذاب. وكفى مبا عرف به لقبا. وقد رام لغلط يف نفسه احلنفي حبيب بن مسلمةوهو، 

معارضة القرآن فانظر ماذا جىن، ومن غروره ما وىن. فلو أنه عرف قدر نفسه لزكاها.. ولكن سبق عليه 
العطب. ورمبا هو تكربه صريه يف هذه القول فضلته.. وإن أشد عدو للمرء نفسه، ولو علم لتجنب مدارك 

 املزالق حىت صار يف الناس معرية.

، وأنه يف ذلك قد عليه الوحي هبوط وادَّعى وادعى النبوة اليمامة، يف هذا الكذاب مسيلمة ظهروقد 
 .صلى هللا عليـه وسلمرسول هللا  به جاء كالذي  بقرآن جاءهم

 وضآلته. لضحالته واالستهزاء السخرية وجه على كالمه  التاريخ كتب  تناقلتو 

 ومما نسب إليه قوال:

 ومعى، أحشاء بني من تسعى، نسمه منها فأخرج احلبلى، على يسر الذي األعلى، ربك اسم سبحقوله: 
 وال وأخفى، السرِ  يعلم وهللا ومنتهى، أجل إىل ويبقى يعيش من ومنهم الثرى، يف ويدس ميوت من فمنهم
 .واألوىل اآلخرة عليه ختفى

                                                                 
 .239، ص 19دار املعارف، اجلزء  الطربي،جامع البيان،  1
  .318، ص 3اجلزء  م،1993بعة بريوت، ط-لفكريف الدِر املنثور، دار اذكره السيوطي  2
 .276 ص ،2 اجلزء هـ،1407 ،1 الطبعة بريوت،-العلمية الكتب دار ي،الطرب  اتريخ  3
  .594، ص 1، اجلزءلشيباينل الكامل، 4
أذن لعلي أو أمره  صلى هللا عليـه وسلميقول األلباين: هذه القصة على اشتهارها يف قصص السرية ودوراهنا أن الين  5

 بقطف رأس النضر بن احلارث رواها ابن اسحاق بال اسناد، بالغا مرسال، ورواها الواقدي وهو مرتوك.
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 كباًشا  لكم وجعل ث جاجا، والغيث سراًجا، الشمس لكم جعل إذ وأشكرها، عليكم هللا نعمة إذكرواوقوله: 
 ورحيااًن، وعنًبا رماانً  األرض من لكم أخرج أن عليكم نعمته ومن. وديباجا وذهًبا وزجاجاو وفضة ونعاجا،
 .وزؤاان وحنطة

 أاتها، حىت فأدركها ليغشاها، يطلبها عداها، إذا والليل ومنجالها، ضوئها يف. وضحاها والشمسوقوله: 
 .1فمحاها نورها وأطفأ

 الشارب وال تكدرين، املاء ال الطني، يف ونصفك املاء، يف نصفك تنقني، كم  نِقي ايضفيدعوقوله: 
 .2متنعني

 واخلابزات طحنا، والطاحنات قمحا، والذارايت حصدا، واحلاصدات زرعا، واملبذراتونقل القزويين قوله: 
 املدر، أهل سبقكم وما الوبر، أهل على ف ضلتم لقد ومسنا، إهالة لقما، والالقمات ثردا، والثاردات خبزا،
 .3فناوئوه والباغي فآووه، واملعرت فأمنعوه، ريفكم

 وقد حمض، لعجب أنه األبيض، واللَب السوداء، والشاة وألباهنا، السود وأعجبها وألواهنا، والشاءوقوله : 
 .4متجون ال لكم فما املذق، ح ِرم

 .5النبيل ربنا خلق من ذلك وإن وثيل، ومشفر طويل، ذنب له الفيل، ما أدراك وما الفيلوقال: 

 .6الكافر هو شأنيك إن وهاجر، لربك فصل اجلواهر، أعطيناك إانوقال: 

 األطقم، والليل :قال إليه به أوحي أنه مدعيا أصحابه من قوم يف وقع خالف فض ونقل عنه كالمه يف
 .أحرم من أسيد انتهكت ما األزمل، واجلذع األدمل، والذئب

 .ايبس وال رطب من أسيد قطعت ما اهلامس، والذئب الدامس، يلوقال: والل

 بني من تسعي نْسمة منها أخرج احلبلي علي هللا أنعم لقد :إليه به أوحي أنه ادَّعى قوال آخر منه وامسع
 .وحشي صفاق

                                                                 
 األوىل، القاهرة، الطبعة – املعارف إبراهيم، دار الفضل أبو حممد:  واملنسوب، الثعاليب، حتقيق املضاف يف القلوب َثار 1

 .147م، ص 1965
 .391، ص 16م، اجمللد 2001، 4لعرب قبل االسالم، جواد علي، دار الساقي، الطبعة املفصل يف اتريخ ا 2
 هـ1418 - الرايض - الوطن البواب، دار حسني علي:  حتقيق اجلوزي، الصحيحني، ابن حديث من املشكل كشف  3
 .878، ص1م، اجلزء1997 -
 .63للنشر والتوزيع، ص سيف هللا: خالد بن الوليد، تركي بن احلسن الدمهاين، أمواج  4
 - هـ1418 - الرايض - الوطن اجلوزي، دار ابن الرمحن عبد الفرج الصحيحني، أبو حديث من املشكل كشف  5

 .878، ص1البواب، اجلزء حسني علي:  م، حتقيق1997
 .91ص القزويين، البالد، آاثر 6
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كل ذلك، ميزج احنطاط املعىن وانقطاع اللفظ. فال يعلم ملا يقول حكمة، وال يقوم قاربه على   وهو يف
مرسى. ولعل ما نسب إليه ليس كله منه، ولكن ملا أضحى سخرية الساخر وهزأة الرب والفاجر روي ذلك 

 عنه، ونسب كل وضيع إليه لوضاعته. 

مبا هو التعنت والتكرب والعصبية. فقد ذكر قول ويعجب املرء أن يتبعه أحد ألجل هذا الكالم، لكن ر 
قائلهم: وهللا اي مسيلمة إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب ، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق 

 مضر.

مث وفوق كل هذا مل يعلم له من الشريعة إال كل خمرم، فإنه أابح هلم الزان وأحل اخلمر ووضع هلم من 
عشى أنه قال قبيل عزمه الرحيل إىل احلجاز للدخول يف اإلسالم: ارجع إىل ، حىت روي عن األ1الصالة

 . 2اليمامة فأشبع من األطيبني، يقصد اخلمر والزان

َومَيْح  اَّللَّ   ﴿وقد قتل مسيلمة، وانتهي إىل ال شيء،  ومل حيفظ مما كتبه وانتحله إال ما يضحك الثكلى، 
 .3﴾اْلَباطنَل َوحي نقُّ احلَْقَّ بنَكلنَماتنهن إننَّه  َعلنيٌم بنَذاتن الصُّد ورن 

 :عبد هللا بن أيب السرح
حي عبد هللا بن سعد بن أيب سرح بن احلارث بن حبيب بن خزمية، أسلم قدمياً، وكان يكتب الو  هوو 

يب سرح كان عبد هللا بن سعد بن أ  ما:رضي هللا عنـهقال ابن عباس . صلى هللا عليـه وسلملرسول هللا 
صلى هللا عليـه ، فأمر به رسول هللا ، فأزله الشيطان، فلحق ابلكفارصلى هللا عليـه وسلم يكتب لرسول هللا

 فغِيبه عثماَن، أمُّه أرضعت الرضاعة، من أخاه وكان عثمان بن عفان،فر إىل أن يقتل يوم الفتح، ف وسلم
فأجاره  ،نعم: قال مث طويالً  فصَمت له، فاستأمنه مكة أهل اطمأن ما بعد حممد إىل به أتى حىت عثمان

 فيضربَ  بعض كم إليه ليقوم إال َصَمتُّ  ما: حممد قال عثمان انصرف فلما. صلى هللا عليـه وسلم رسول هللا
، 4األعني خائنة له تكون أن ينبغي ال النيب إن: فقال إيلَّ؟ أومأتَ  فهالِ : األنصار من رجل فقال. ع نـ َقه

على الصعيد، وواله  رضي هللا عنـه شهد فتح مصر، وكان والياً لعمر بن اخلطاب يعد ذلك. وحس ن إسالمه
ن بعد مقتل أقام بعسقالو مصر كِلها، وكان حمموداً، غزا إفريقية، وذات الصواري،   رضي هللا عنـه عثمان

                                                                 
 .245ص ،4اجلزء البن هشام، النبوية، السرية  1
اجلزء  م،1959 -1932 الكتب، دار: القاهرة، وآخرون إبراهيم أبوالفضل حممد حتقيقلألصفهاين،  األغاين، كتاب  2
 .127ص ،9
 .24، اآلية 42سورة الشورى، السورة   3
فيمن  دار الفكر، حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد:كتاب احلدود ، ابب : احلكمأليب داود، سنن أيب داود ،  4

 .(4/128( )4358ارتد، رقم )
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ابلرملة فارًِا من ، 1هـ37وكانت وفاته سنة . رضي هللا عنـه كره أن يكون مع معاويةو  ،رضي هللا عنـه عثمان
 .2الفتنة، وهو يف الصالة

َوَلَقْد  ﴿: املؤمنون اآلايت من سورة نزلت ملا أنه املفسرون هذكر  فيماأما قصته مع معارضة القرآن فهي 
ْنَساَن منْن س اَلَلةٍّ منْن طننيٍّ  مث َّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا  .:.مث َّ َجَعْلَناه  ن ْطَفًة يفن قـَرَارٍّ َمكننيٍّ  .:. َخَلْقَنا اإْلن

اَرَك اَّللَّ  َأْحَسن  اْلَعَلَقَة م ْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلم ْضَغَة عنظَاًما َفَكَسْواَن اْلعنظَاَم حلًَْما مث َّ أَْنَشْأاَنه  َخْلًقا َآَخَر فـَتَـبَ 
ب   .﴾مث َّ أَْنَشْأاَنه  َخْلًقا َآَخَر  ﴿تعاىل:  قوله إىل انتهى فلما عليه، فأمالها النيب دعاه .3﴾لنقننيَ اخْلَا  َعجن
: صلى هللا عليـه وسلمالنيب  فقال!  اخْلَالنقننيَ  َأْحَسن   اَّللَّ   تـََباَركَ : فقال اإلنسان خلق تفصيل يف هللا عبد

 صادقاً، حممد كان  لئن: وقال حينئذ هللا عبد فشكِ   .﴾فـَتَـَباَرَك اَّللَّ  َأْحَسن  اخْلَالنقنني ﴿  عليِ  أ نزلت هكذا
 .4فقد عارضته، أو قال: ,عن كان كاذاب قال كما  قلت   لقد كاذابً   كان  ولئن إليه، أ وحي كما  إيلِ  أ وحي لقد

 :سجاح 
أم صادر، وزوجها أبو كحيلة، كان  ، ت كىن 5سجاح بنت احلارث بنت سويد بنت عقفان التغلبية يهو 

، وكانت ساحرة من نصارى بأت يف بين تغلب بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه و سلمكاهن اليمامة، تن
العرب، وتبعها خلٌق كثري، وتزوجت بعد أيب كحيلة مبسيلمة الكذاب، وكان صداقها أن مسيلمة وضع عن 

عاشت إىل خالفة و ، هاجرت إىل البصرة مقتل مسيلمةقومها صالتني، صالة الفجر، وصالة العشاء، بعد 
 .6رضي هللا عنـه معاوية

 ولكن نصفها ولقريش األرض نصف لنا املتقون املؤمنون أييها ، قوهلا:عليها ومما نقل أهنا ادعت أنه أنزل
  .يبغون قوم قريشا

 .إن رب السحاب أيمركم أن تغزوا الرابب هلا:وقو 

 .واستعدوا للنهاب، مث أغريوا على الرابب، فليس دوهنم حجابأعدوا الركاب، : وقوهلا

                                                                 
  .144، ص 5اجلزء  املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم، ابن اجلوزي، 1
  .29، ص 5اجلزء  دار الفكر، حتقيق: هاشم الندوي، بال سنة نشر وال رقم طبعة،البخاري، التاريخ الكبري،  2
 .14-12، اآلايت 23سورة املؤمنون، السورة   3
  .116، ص2اجلزء  مروان سوار، هـ، حتقيق: خالد العك1407 ،2الطبعة  بريوت، -دار املعرفةالبغوي، معامل التنزيل،  4
 .22، ص 4اجلزء املنتظم، ابن اجلوزي،  5
، بريوت-الكتب العلمية بن حجر، دراسة وحتقيق عادل أمحد، والشيخ علي معوض، دار، ااإلصابة يف متييز الصحابة 6

 . 198، ص 8زء ، اجل(11367كتاب النساء رقم )م،  2002، 2الطبعة 
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عليكم ابليمامة، ودفوا  مة:ن شوكة أهل اليمامة شديدة، وقد غلظ أمر مسيلأ ملا أن قال هلا قومهاقوهلا و 
 .1دفيف احلمامة، فإهنا غزوة صرامة، ال تلحقكم بعدها مالمة

 :ابن الراوندي
حاق الراوندي، ونسبته إىل راوند، قرية من قرى قاسان بنواحي أبو احلسني أمحد بن حيىي بن إسوهو 

كما عادى ابنه أحد مشاهري الزاندقة، كان أبوه يهودايً، فأظهر اإلسالم، ويقال: إنه حِرف التوراة   ،أصفهان
الزمِردة يزري فيه على النبوات،  و مائة وأربعة عشر كتاابً، منهاله من الكتب املصنفة حن .القرآن، وأحلد فيه

صلى هللا عليـه حممد رسول هللا مامة املفضول الفاضل، ووضع كتاابً ىف الرد على إالفريد، وكتاب وله كتاب 
ووضع كتااًب لليهود  صلى هللا عليـه وسلمعين النيب ة عشر موضعاً، ونسبه إىل الكذب يف سبع وسلم

 .2إلسالم، تويف سنة َثان وتسعني ومائتنيوالنصارى، وفضل دينهم على املسلمني وا

يقول ابن الراوندي يف كتاب الزمردة: إن الذي أييت به الرسول إما يكون معقوال أو ال يكون معقوال. فإن  
 كان معقوال فقد كفاان العقل إبدراكه، فال حاجة لرسول. وإن كان غري معقول فال يكون مقبوال.

لسفسطائية، إذ من عادهتم حسن اختيار العبارة يف النظم واألقيسة، وهذه عادة يف استدالالت الفالسفة ا
حىت يبدو حكمهم للوهلة عند البعض صحيحا منطقيا. فينخدع هبا السذج من الناس لعدم وقوفهم على 

 مكامن اخللل يف مقدمة االستدالل وجوهره ومؤداه.

ستقالال، وبعضها بواسطة تثري دفائنه، ذلك أن العقل ال يدرك كل األشياء استقالال، وإمنا يدرك بعضها ا
 إمنا العقل كالعني، ال يبصر كل شيء إال إذا استوضحها الضوء.  مجلة.هلا وبعضها يستعجم عليه إدراكه 

ليس فيه معارضة للقرآن وإمنا طعن يف  ، وإن زعم البعض أنه يريد به معارضة القرآن،وجممل كتابه الزمردة
  إمنا شغل العرب عن ذلك احلروب.أنه و  ،أنه إبمكان أي أديب اإلتيان مبثله ابدعاءالقرآن 

وقد نظرت يف كتاب الزمرد، فرأيت فيه اهلذاين البارد الذي ال يتعلق بشبهة حىت إنه يقول قال ابن اجلوزي: 
راوندي ابن اجلوزي عن ابن الويضيف  فيه: ،جند يف كالم أكثم بن صيفي أحسن من إاِن أعطيناك الكوثر.

أخذ يعيب القرآن، ويِدعي فيه حلناً، واستدرك ذاك اخللف بزعمه على األعادي الفصحاء الذين سلموا أنه 
 .3لفصاحته

يقول ابن الراوندي يف كتابه الفريد: إن املسلمني احتجوا بكتاهبم القرآن الذي أتى به النيب حممد، أبنه و 
فيقال هلم: غلطتم، وغلبت العصبية على قلوبكم فإن  معجز مل أيت أحد مبثله ولن يقدر أحد أن يعارضه،

                                                                 
  . 307م، ص 1988، بريوت -اهلالل ومكتبة دار ،البالذري، فتوح البلدان 1
 .60، ص 14، املسألة 16الطبقة ، م2001مؤسسة الرسالة، سري أعالم النبالء، الذهيب،  2
 .74، ص 4اجلزء ،  1992 ،بريوت، -املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم، دار الكتب العلمية 3
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مدعيا لو ادعى أن اقليدس لو ادعى أن كتابه ال أييت أحد مبثله لكان صادقا، وأن اخللق قد عجزوا عن أن 
 أيتوا مبثله.. أفإقليدس كان نبيا ؟

 وهذا استدالل فاسد من وجوه:

أما القرآن إال نفر قليل من الناس، علم ال يتقنه األول: أن اقليدس قد ألف كتابه يف اهلندسة، واهلندسة 
 كتاب مادته لغة للبشر مجيعا. فهو  

والثاين: لو أن اقليدس ادعى أن ال أحد يستطيع معارضته، لوجه ملن درس اهلندسة. ولكن النيب حممـدا 
على فيلسوف  ملا حتدى البشر مل جيز أن يقال له ذلك، ألنه ما من أستاذ تعلم وال صلى هللا عليـه وسلم

 درس.

الثالث: أن اقليدس يعلم مسبقا أن علم اهلندسة علم مكتسب، فلم يتجرأ على التحدي، وهو يعلم أن كل و 
يعلم أن علمه إمنا كان وحيا يوحى، فلما كان  صلى هللا عليـه وسلمعلم مكتسب يتطور. وأن النيب حممـدا 

 كون.وحيا ال يتسىن ألحد أن يكتسبه مبحض عقله ونظره يف ال

 واملــصلح الـديين، واملـصلح اإلهلـي، العـارف حوهلـا حيـوم حقيقة كل  يف اخلـوض حق خوضه معالرابع: و 
 حِقهـا حقيقـة كل  فيويفِ  للغيب، املتعرض والنيب التأرخيي، واملــصلح االجتمــاعي، املــدين واملــصلح الــسياسي،

 .البيان يف واالنسجام اجملـرى، فـي واالطِـراد املـسلك، فـي االسـتقامة مع الباهر، النحو علـى

واخلامس: أنه لو فعل، لعارضه كثري من الرايضيني، فإن اكتشافات العلماء يف الرايضيات مل أتفل بعد 
 اقليدس وال غري اقليدس، وفوق كل ذي علم عليم.

 انقة !: إمنا أهلك هللا َثود ألجل انقة وما قدر يف كتابه الدامغ يقول ابن الراوندي

ويف كل كتبه مل وكأنه يف ذلك يستعظم أن يكون ذلك يف القرآن كونه، حبسب ما توهم، ينايف املنطق. 
  القرآن.يعارض 

يف الرد على القرآن، صنفه البن الوي اليهودي الذي جلأ إليه بعد أن فر  ومما يروى أنه ألف هذا الكتاب
وأما الدامغ: فما إخاله َدَمَغ إال من ألفه، وقد قيل فيه:  .1من سجنه، ومل يلبث إال أايمًا يسرية حىت مات

 .2وبسوء اخلالفة َخَلفه...

 يف كتابه التاج حماكاة القرآن.أن ابن الراوندي حاول  قوم زعم وقد

                                                                 
 .69، ص 4اجلزء ،  1992 ،بريوت، -املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم، دار الكتب العلمية 1
 .240-239د.ط و د.ت، ص: بريوت، -املكتبة الثقافيةحممد عِزت نصر هللا، رسالة الغفران، املعري، حتقيق وشرح:  2
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: الكاهنة قالت كما  إالِ  اتجه وهل...  فعال يكون أن يصلح فال اتجه وأما: ويرد املعري هذا الزعم فيقول
  .جبهِنم واداين: قالت وخف؟ جورب وما: قيل.  وخفِ  وجوربٌ  وت فِ  أفٍِّ 

 .1ومما ألفه من كتبه امللعونة كتاب التاج حيتج فيه لقدم العامل: العباسيقال 

 فمحاولة ابن الراوندي يف التاج إمنا كان من هذا الوجه الوضيع. وهذه ليست مبعارضة.

مساه الدامغ، وكتااًب يف الرد على الشريعة واالعرتاض عليها وصنف كتااًب يف الرد على القرآن قال ابن كثري: 
 .2مساه الزمردة، وكتاابً يقال له التاج يف معىن ذلك

 تسمع أال علي أاب اي: له فقال بغداد، جسر على يوماً  اجلبائي علي أبيب اجتمع هو الراوندي ابن أن روي
 ولكن دهرك، أهل وعلوم علومك، مبخازي أعلم أان: له فقال له، ونْقضي للقرآن، معارضيت من شيئاً 

 كنظمه،  ونظماً  وتالزماً، وتشاكالً  وهشاشًة، عذوبة، له معارضتك يف جتد فهل نفسك إىل أحاكمك
 .3شئت حيث فانصرف كفيتين،  قد: قال وهللا، ال: قال كحالوته؟  وحالوةً 

 .ويكفينا حكمه على نفسه

 العوجاء: أيب بن الكرمي عبد
 يف األدابء وأعاظم الدهرية، مشاهري من أربعة احلرام هللا بيت يف اجتمع: أنه قال احلكم بن هشام روي عن

 امللك وعبد املقفع، بن هللا وعبد الديصاين، شاكر وأبو العوجاء، أيب بن الكرمي عبد: وهم العباسي، العصر
 على الضغط من جيدونه وما صلى هللا عليـه وسلم اإلسالم ونيب احلج حديث يف فخاضوا. البصري

 وحموره، الدين أساس هو الذي القرآن، معارضة على آراؤهم استقرت مث الدين، أهل قوة من أنفسهم،
 إىل القرآن من ربعاً  ينقض أن منهم واحد كل  فتعارض. له ومباراهتم إايه، معارضتهم من اعتباره ليسقط

 جيتمعوا أن على فتفرقوا. منه يتفرع أو عليه يبين ما كل  انتقض ـ األصل وهو ـ كله  انتقض فإذا التالية، السنة
 .القابل العام يف

                                                                 
بريوت، -عامل الكتب حلميد،قيق: حممد حمي الدين عبد امعاهد التنصيص على شواهد التلخيص، العباسي، حت 1

 .156، ص 1اجلزء ،هـ1367 ،1الطبعة
، 11م، اجلزء 1988حتقيق: علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة االوىل، البداية والنهاية، ابن كثري،  2

 .112ص
د حمي الدين ، حتقيق: حممهـ1367 ،1الطبعةبريوت، -معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، العباسي، عامل الكتب 3

 .158-157، ص 1اجلزء عبد احلميد، 
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َلْو َكاَن  ﴿ج القابل. وتساءلوا عما فعلوه، اعتذر ابن أيب العوجاء قائاًل: أدهشتين آية احل يف اجتمعوا وملا
ف   ٌَة إنالَّ اَّللَّ  َلَفَسَداَت َفس ْبَحاَن اَّللَّن َربِن اْلَعْرشن َعمَّا َيصن  فشغلتين بالغتها وحجتها البالغة. ،1﴾ونفنيهنَما َآهلن

اَي أَيّـَُها النَّاس  ض رنَب َمَثٌل فَاْسَتمنع وا َله  إننَّ الَّذنيَن َتْدع وَن  ﴿واعتذر الثاين وهو الديصاين قائال: أدهشتين آية: 
ًئا اَل َيْستَـْنقنذ وه   ْنه  َضع َف الطَّالنب  منْن د ونن اَّللَّن َلْن خَيْل ق وا ذ اَباًب َوَلون اْجَتَمع وا َله  َوإنْن َيْسل بـْه م  الذُّاَبب  َشيـْ  من

 تين عن عمله.فشغل ،2﴾َواْلَمْطل وب  

َي  ﴿: وقال ابن املقفع: أدهشتين آية نوح َوقنيَل اَي أَْرض  ابـَْلعني َماَءكن َواَي مَسَاء  أَْقلنعني َوغنيَض اْلَماء  َوق ضن
 فشغلتين عن الفكرة يف غريها. ،3﴾اأْلَْمر  َواْستَـَوْت َعَلى اجْل ودنيِن َوقنيَل بـ ْعًدا لنْلَقْومن الظَّالنمنني

يًّا قَاَل َكبنري ه ْم أملَْ تـَْعَلم وا َأنَّ َأاَبك ْم  ﴿م وهو البصري: أدهشتين آية: وقال رابعه ْنه  َخَلص وا جنَن َئس وا من فـََلمَّا اْستَـيـْ
َن اَّللَّن َومنْن قـَْبل  َما فـَرَّْطت ْم يفن ي وس َف فـََلْن أَبـْرََح اأْلَْرَض َحىتَّ أيَْ  َن يلن َأيبن أَْو حَيْك َم ذَ َقْد َأَخَذ َعَلْيك ْم َمْوثنًقا من

ر  احْلَاكنمننيَ   فشغلتين بالغتها املوجزة عن التفكر يف غريها. ،4﴾اَّللَّ  يلن َوه َو َخيـْ

 :املتنيب
تنبأ يف ابدية قيل أنه  .5أبو الطيب أمحد بن احلسني بن احلسن اجلعفي األديب الشهري ابملتنيِب وهو 

أمري محص من قبل األخشيدية، فقاتله، وأسره، وشِرد َمن كان السماوة، ونواحيها إىل أن خرج إليه لؤلؤ 
ائل العرب، وحبسه يف السجن حبسًا طوياًل، فاعتل، وكاد اجتمع إليه من كلب، وكالب، وغريمها من قب

، فاستتابه، وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطالن ما ادعاه من النبِوة، ورجوعه إىل اإلسالم، وأنه يتلف
 .6وال يعاود مثله، وأطلقه اتئب منه،

ومما نسب إىل املتنيب أنه ألف سورا يعارض هبا القرآن الكرمي، وكان تالها على البوادي زاعما أهنا قرآن أنزل 
 عليه، ومما يروى، منها قوله:

والنجم السيار، والفلك الدوار، والليل والنهار، إن الكافر لفي أخطار، امض على سننك، واقف إثر من  
 .7لك من املرسلني، فإن هللا قامع بك زيغ من أحلد يف دينه وضِل عن سبيلهكان قب

                                                                 
 .22، اآلية 21سورة األنبياء، السورة  1
 .73، اآلية 22سورة احلج، السورة  2
 .44، اآلية 11سورة هود، السورة  3
 .80، اآلية 12سورة يوسف، السورة  4
 .199ص  ،16، املسألة 20الطبقة ، م2001مؤسسة الرسالة، سري أعالم النبالء، الذهيب،  5
 .171، ص 48أمحد حسن الزايت ابشا، العدد  ،جملة الرسالة 6
  .104، ص 4اجلزء  بريوت، د.ط ود.ت،-اتريخ بغداد، البغدادي، دار الكتب العلمية 7
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وكان يذكَّر بقرآنه الذي زعمه يف جملس سيف الدولة، فينكره، وقال له ابن خالويه النحوي يف ذاك اجمللس  
ذب، : لوال أن اآلخر جاهر ملا رضي أن يدعى ابملتنيب ألن متنيب معناه كاذب، ومن رضي أن يدعى ابلكا

، وإمنا يدعوين به َمن يريد الغض مين، ولست أقدر على قال : أان لست أرضى أن أدعى هبذافهو جاهل، ف
 .1االمتناع

 .2ق تل سنة أربع ومخسني وثالَثائة

اعرتك مع رجل من بين أسد يقال له فاتك بن أيب جهل بن فراس بن بداد، فلما وزعموا يف قصة مقتله أنه 
 جانبه فِر، فقيل له: ال يتحدث عنك بفرار، وأنت القائل:رأى أن الغلبة يف غري 

 واحلرب  والضرب  والقرطاس  والقلم ***تعرفين  اخليل والليل والبيداء

 ، فهو الذي قتله شعره.3فكِر راجعاً، فقتل 

 :املعّري

أمحد بن عبد هللا بن سليمان بن حممد بن سليمان بن أمحد التنوخي، املعري، اللغوي، الشاعر، كان  هوو
متضلعًا من فنون األدب، قرأ النحو، واللغة على أبيه ابملعرة، له التصانيف الكثرية املشهورة، والرسائل 

ْحبنَسنْي للزومه
َ
 .4منزله، ولذهاب عينيه املأثورة، عمي من اجلدري يف صغره، مسى نفسه رهني امل

 . كثري: كان ذكياً، ومل يكن زكياً ابن  فيه قال 

ومن الناس من يعتذر عنه، ويقول: إنه كان . ل على زندقته، واحنالله من الدينيف بعض أشعاره ما يدكان 
كان . ويزعم البعض أنه  يقول ذلك جموانً، ولعباً، ويقول بلسانه ما ليس يف قلبه، وقد كان ابطنه مسلما

  ه لو كان يف دارليعتذر ومن مثله  .5فاسد العقيدة يظهر الكفر، ويزعم أن له ابطناً، وأنه مسلم يف الباطن
 .كفر، فكيف وهو يف داير اإلسالم

                                                                 
 م، 2010، مصر الكتب، دار القومي، واإلرشاد الثقافة وزارةابن تغري بردي،  ،لنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةا 1

 .388، 1اجلزء 
 .105، ص 4اجلزء  بريوت، د.ط ود.ت،-اتريخ بغداد، البغدادي، دار الكتب العلمية 2
، 2اجلزء  م،1988، 1الطبعة  بريوت،-سهيل زكار، دار الفكر حتقيق:بغية الطلب يف اتريخ حلب، ابن أيب جرادة،  3

 . 681ص 
م، 1994، 1بريوت، الطبعة -عباس، دار صادر احملقق: إحسان ، ابن خلكان،وأنباء أبناء الزمان وفيات األعيان 4

 .116-113 ، ص1اجلزء
، 1، الطبعةبريوت – دمشق كثري،  ابن دارابن العماد، حتقيق: حممد األرانؤوط،  ،يف أخبار من ذهب شذرات الذهب 5

 .282، ص2م، اجلزء 1986
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ادعائه من  . فما يهمنا ما اهتم بهليس هذا موضوعناو اكمة املعري، حمولست أميل، يف هذا البحث، إىل 
 ه ذلك. معارضة القرآن، أو ادعاؤهم علي

تويف املعري سنة تسع وأربعني وأربعمائة و إنه إن ادعى أو ادعي عليه مل يبلغ للقرآن معارضة وال حماكاة. و 
 ابملعرة، نسبة إىل معرة النعمان، وهي بلدة صغرية ابلشام ابلقرب من محاة.

كتابه   يف معارضة السور، كتبهأنكر أن يكون   اهتم أنه عارض به القرآن، مع أنه مل يصرح بذلك وممن
 وقد رأيت للمعري كتااًب مساه الفصول والغاايت :(153)1ال ابن اجلوزياملوسوم ابلفصول والغاايت. ق

يعارض به السور واآلايت، وهو كالم يف هناايت الركة والربودة، فسبحان َمن أعمى بصره، وبصريته، وقد 
طوَب لركبان النعال املعتمدين على  حرف األلف:ذكر على حروف املعجم يف آخر كلماته، فما هو على 

عصى الطلح يعارضون الركائب يف اهلواجر والظلماء، يستغفر هلم قحة القمر، وضياء الشمس، وهنيئاً 
 .2تاناية يطيف هبا السرحان، وشلتاركي النوق يف غيطان الفال حيوم عليها ابن د

أين هذا من ه ابلفصول والغاايت أنه قيل له: وترمج وحيكى عن أيب العالء املعري يف الكتاب الذي أماله،
ما هذا ل له عندما عارض القرآن العزيز: ويف رواية أنه قي .3القرآن، فقال: مل تصقله احملاريب أربعمائة سنة

إال مليح إال أنه ليس عليه طالوة القرآن، فقال: حىت تصقله األلسن أربعمائة سنة، وعند ذلك انظروا كيف 
 .4يكون

عن ابن سنان اخلفاجي  ا يروى أيضًا من معارضة أيب العالء املعري للقرآن الكرمي ما ذكره ابن أيب جرادةومم
ه أن بعض أرابب الفصاحة نظموا على أسلوب القرآن الكرمي، فأظهره قوم وأخفاه آخرون، ومما ظهر من

 الشرط ومطالع سهيل، إن أقسم ِبالق اخليل، والريح اهلابة بليل، بنيقول أيب العالء يف بعض كالمه: 

                                                                 
  .74، ص12م، اجلزء 1988البداية والنهاية، ابن كثري، حتقيق: علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة االوىل،  1
وال يوجد هذا النص الذي نسبه ابن اجلوزي للمعري يف كتابه الفصول والغاايت يف املطبوع، غري أن جواز أن يكون منه  2

املسرود يف كتاب الفصول والغاايت أيتلف مع نظمه، ويؤاخي أسلوبه، ومياثل ظاهرة لثالثة أسباب: األول: أنه على منط 
منهجه. الثاين: أن ابن اجلوزي صِدره بعد عزوه بقوله: فما هو على حرف األلف، وهذا شأن كتاب الفصول والغاايت، 

الثالث فهو ما ذكره حمقق  فاملطبوع حيوي سبعة فصول، أوهلا فصل غاايته األلف ، وآخرها فصل غاايته خاء. وأما السبب
الكتاب كون بداية الكتاب املطبوع مبتورة، وهذا يعين أن هناك بعض النصوص اليت تقع حتت فصل األلف غري موجودة، 

 واألغلب أن منها النص الذي أورده ابن اجلوزي.
 .31 ص ،18 املسألة م،2001 الرسالة، مؤسسة الذهيب، النبالء، أعالم سري 3
اجلزء حتقيق: د. سهيل زكار،  م،1988، 1الطبعة  بريوت،- اتريخ حلب، ابن أيب جرادة، دار الفكربغية الطلب يف 4
 . 880ص، 2
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الكافر لطويل الويل، وإن العمر ملكفوف الذيل، اتق مدارج السَّْيل، وطالع التوبة من قـ بَـْيل، تـَْنج ، وما 
 .1أخال ك بناج

 أذلت العائدة أابها، وقوله: 

 وأضاءت الواهدة ورابها، 

 وهللا بكرمه احتباها، 

 أوالها الشرف مبا جناها، 

 ا، وال خياف عقباها.أرسل الشمال، وصباه

وهذا الكالم الذي أورده ابن سنان هو يف كتاب الفصول والغاايت يف متجيد هللا تعاىل قال ابن أيب جرادة: 
والعظات، وهو كتاب إذا أتمله العاقل املنصف علم أنه بعيد عن املعارضة، وهو مبعزل عن التشبه بنظم 

 .2القرآن العزيز واملناقضة

ت النية لذلك أم ارعوى. فإنه على فصاحة ما أنشأ وظرفه وعجب أم مل يقصد، وبيَّ وسواء قصد املعارضة 
أراد به معارضة أو قصد به مناقضة، أو كان من مهه ه أن استحى أن يقول أنه غما ألف يف صحفه، فإن مبل

بشيء إذا رام  مثله ال يؤاخذ. و صلى هللا عليـه وسلم ويف مهته جماراة ملا أنزله هللا تعاىل على قلب نبيه ،حماكاة
 للقرآن واصفا وعنه منافحا: ،الوقوف على احلق، وقد وقف واعرتف. فامسع لقوله من قصد معارضته

 صلى هللا عليـه وسلم هذا الكتاب الذي جاء به حممد وأمجع ملحد ومهتد، وانكب عن احملجَّة ومقتدن، أنَّ 
وال أشبه غريَب األمثال، ماهو من القصيد هبر ابإلعجاز، ولقي عدِوه ابألرجاز، ما ح ذي على مثال، 

 ، وإن اآلية منه أو بعض اآلية، لتعرتض يف أفصح كلم يقدر عليهزون، وال الرَّجز من سهل وحزوناملو 
، والِزهرة البادية يف جدوبٍّ ذاتن نسق، فَتبارك هللا  املخلوقون، فتكون فيه كالشهاب املتأللئ يف ج ْنح غسقٍّ

  .3أحسن  اخلالقني

عندي أن أمسع هذا منه من أن أمسع الطعنات فيه من غريه. فهو يف وصفه صدق وإن أراد بصدقه وخري 
 مداراة وهللا أعلم ابلنوااي.

                                                                 
 .313املعري، يف فصل غاايته جيم، ص ، يف متجيد هللا واملواعظ الفصول والغاايت 1
اجلزء حتقيق: د. سهيل زكار،  م،1988، 1الطبعة  بريوت،-بغية الطلب يف اتريخ حلب، ابن أيب جرادة، دار الفكر 2
 .881ص ،2
 .241 ص م،1907 ،1الطبعة مصر، –  ابملوسكي  مطبعة اليازجي، ابراهيم: صححها املعري، الغفران، رسالة 3
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 انصر الدين الظافر:
اسم مستعار، ألف كتااب عنوانه: حسن  من جماهيل املؤلفني، مسى نفسه انصر الدين الظافر، وهو وهو

، 1912وطبع هذا الكتاب يف املطبعة االجنليزية األمريكية يف بوالق مصر سنة االجياز يف إبطال اإلعجاز. 
  اليت هي التبشريية املؤسسات تكون أن أومما يؤكد أن الكاتب إما تبشريي أو واقع حتت أتثري التبشري 

 وهرطقة. وقد ابتدأه خترصات من ختلو مل اللغط، من عينات علىالكتاب  حتوىوا ه.كتيب  وراء كانت
  .أخرى أبلفاظ ألفاظه وإستبدال الكرمي، القرآن وإختصار إجياز إمكانية يفيد بحثب

  .ساحرل لربك وجاهر، وال تعتمد قول إان أعطيناك اجلواهر، فص :سورة الكوثرفقال يف معارضته 

فمال إىل احملاكاة  إن كان فقهها أصال، وغفل عن معىن املعارضة، أن املعارضة يف العربية هي هذه. وظنه
انبية. وهو يف ذلك يقلد من سبقه من املدعني. فقد أخذ بعضها من مسيلمة الكذاب على ما مني إليه. اجل

 فصل اجلماهر، أعطيناك إان: قال حيث املوضوع نفس يف الكذاب مسيلمة كتبه  عما مقولته تلففلم خت
 .كافر  رجل مبغضك وإن وجاهر، لربك

 إهدان املستعان، وبك العبادة، لك الداين، امللك األكوان، رب للرمحن، احلمد: وقال يف معارضة الفاحتة
 .اإلميان صراط

 وحسبنا هذا إخبارا عنه، فال أظنه يرقى كي نسمع منه املزيد.

 :محيد األزهري
، وأان تلميذ ابلثالثة اثنوي، هذا االسم وقد نشر يف مقال ألحد الصحف 1993زلت أذكر سنة  ال

، وقد ادعى النبوة من مكان إقامته يف ابريس وادعى أن هللا قد أوحى إليه أحسبها صجيفة األنوار التونسية
هو  صلى هللا عليـه وسلمبكتاب. وقد كان جوابه ملا سأله الصحايف الذي نشر املقال: قد علمنا أن حممدا 

يف مكة، وأان بعثت يف خاُت النبيني، فكيف تدعي أنك نيب، فأجاب: هو نعم خاُت النبيني يف الشرق، 
 ابريس، وال يتضاد ذلك فأان بعثت مصدقا له ولغريه من األنبياء.

ومن مجلة ما ادعى أنه أوحي إليه: بسم هللا رب األكوان ورب العرش العظيم.. ولقد ابتلينا النساء ابحلمل 
 ليذقن العذاب األليم مث إهنن يف اآلخرة لفي جحيم.

 :أنيس شوروش
الناصرة بفلسطني، قتل اليهود عائلته، فانتقل إىل األردن، مث إىل الوالايت املتحدة، الهويت من مواليد 

وحصل على درجة البكالوريوس يف علم االجتماع من جامعة ميسيسيب، ودرجة املاجستري يف الالهوت من 
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الدكتوراه يف ، ودرجة الدكتوراه يف الكهنوت من معهد لوثن رايس، ودرجة نيو أورليونز الدائرة العمومية يف
 .1فلسفة الدين من املعهد األمريكي لالهوت يف ديتون، ميسيسيب

وهذا الالهويت املتأمرك له عالقة وطيدة بصناع القرار يف أمريكا، وهو حيمل بني أضلعه حقداً على اإلسالم 
 ال خيفيه.

هو عبارة رقان احلق، الفو  .الذي يعارض به القرآن الكرمي ،ينسب إىل شوروش أنه مؤلف كتاب الفرقان احلق
آن يتألف من عدد من املوضوعات، كل موضوع يقع حتت اسم خاص، كهيئة سور القر ، صغري عن كتاب

ك السور اليت سبعاً وسبعني، مع مقدمة وخامتة، ومن األمثلة على أمساء تلالكرمي، وبلغت تلك املوضوعات 
ارقني، الِصليب، الزان، املاكرين، الرعاة، الفاحتة، احملبة، املسيح، الثالوث، امل: تضمنها هذا الكتاب

ال يعدم من اطلع على الكتاب أن يالحظ حماولته تقدمي ، و اخلحريف، اجلنة، العبس، الشهيد.....الت
 طه، وغالفه.، وطريقة خالكتاب مشاهبا شكال للقرآن من حيث ترقيم مجله

اب أن الواضع احلقيقي لكتاب الكتيكاد جيمع إال أنه  يكتنفه الغموض،مؤلف هذا الكتاب  ومع أن
 أنيس شوروش.  هو ،الفرقان احلق

اي أهل النفاق من عبادان الضالني ال تستكربوا، وال تقولوا ما ليس لكم به : ومما جاء يف نصوص الكتاب
علم، فليس احلرث مبدرك كنه الزرع، وال هذا مبدرك كنه الدابة، وال تلك مبدركة كنه اإلنس، وال اإلنس 

 . هاجاا، ولكل جعلنا شرعة، ومنيعقل كنهه

إان أنزلناه فرقااًن حقاً، مصدقًا لقولنا يف اإلجنيل احلق، ومذكرًا للكافرين فسنتنا واحدة، وآيتنا  :وورد أيضا
لثقالن، وال واحدة، ال نبدهلا يف إجنيل حق، أو يف فرقان حق، وال يغريها زمان أو مكان، وال ينسخها ا

 . أهل الضالل والبهتان

ومثل الذين كفروا وكذبوا ابإلجنيل احلق أعماهلم كرماد اشتِدت به الريح يف يوم عاصف، ال : منه ما نصهو 
 يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضالل األكيد.

 .لفرقان احلقاب ما وسم صاحة القرآن، وركاكةن له أدىن إملام ابلعربية أن يفصل بني فم وال يعدم

 :ابملعارضة املتهمون: الفصل الرابع
 وممن اهتم ابملعارضة:

                                                                 
 )بتصرف(.  http://www.almotamar.com.lyعن موقع  1

http://www.almotamar.com.ly/
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 :ابن املَُقفَّع
بد هللا بن املقفع أحد البلغاء، والفصحاء، ورأس الكتاب، وأويل اإلنشاء، كان من جموس فارس، وهو ع

 ،اكتىن أبيب حممدتسمى عبد هللا و  يكىن أاب عمرو، فلما أسلم ، و قبل اإلسالم روزبةامسه  وكان وأسلم، 
 .1ويل والده خراج فارس للحجاج، فخان، فعذبه احلجاج، فتقفعت يده وكان يتهم ابلزندقة،

 .2ما وجدت كتاب زندقة إال وأصله ابن املقِفعاملهدي بن املنصور:  قال اخلليفة

 . 3وكان ابن املقفع، مع َسَعة فضله، وفرط ذكائه، فيه طيشوقال الذهيب: 

جاراً له ركبه دين، فأراد بيع داره، فبلغ ذلك ابن من ذلك ما نقل عنه أن  .نفسال ميكر   عنه أنه كان يَ كن وح  
ما قمت إذًا حبرمة ظل داره إن ابعها م ْعدنماً، وبِت واجداً، كان جيلس يف ظل دار جاره، فقال: املقِفع، و 

 .4 فحمل إليه َثن الدار، وقال: ال تَبنعْ 

كان يعبث بسفيان بن ويروى يف قصة موته أنه   مائة.عاش ستاً وثالثني سنة، مات يف سنة مخس وأربعني و 
فلما  .معاوية بن يزيد بن املهلب بن أيب صفرة، أمري البصرة، وينال من أمه، وال يسميه إال اببن املغتلمة

قتله، وقطع أطرافه عضوًا عضواً، وهو يلقيها يف التنور، حىت أتى جاء أمر من املنصور بقتل ابن املقفع، 
، مث أطبق عليه التنور، وقال: ليس علِي يف املثلة بك حرج ألنك زنديق وقد أفسدت على مجيع جسده

 .5الناس

 وقد كان اهتم مبعارضة القرآن. 

يروى أن ابن املقفع، وكان فصيحاً بليغاً، بل قيل: إنه أفصح أهل وقته رام أن يعارض القرآن، فنظم كالماً، و 
َوقنيَل اَي أَْرض  ابـَْلعني َماَءكن َواَي  ﴿  ، يعين قوله تعاىل:صيب يقرؤهاوماً بوجعله مفصاًل، ومساه سوراً، فاجتاز ي

                                                                 
 .208 ص ،6اجلزء  م،2001 الرسالة، مؤسسة الذهيب، النبالء، أعالم سري 1
 م،1994 ،1 الطبعة بريوت،-صادر دار عباس، إحسان: احملقق خلكان، ابن الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات 2

 .151ص  ،2اجلزء
 .209 ص ،6اجلزء  م،2001 الرسالة، مؤسسة الذهيب، النبالء، أعالم سري 3
 . 462، ص 1موقع الوراق، اجلزء عيون األخبار، ابن قتيبة،  4
 م،1994 ،1 الطبعة بريوت،-صادر دار عباس، إحسان: احملقق خلكان، ابن الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات 5

 .152ص  ،2اجلزء
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َي اأْلَْمر  َواْستَـَوْت َعَلى اجْل ودنيِن َوقنيَل بـ ْعًدا لنْلَقْومن الظَّالنمننيَ  فرجع وحما ما  ،1﴾مَسَاء  أَْقلنعني َوغنيَض اْلَماء  َوق ضن
 .2وما هو من كالم البشرعمل، وقال: أشهد أن هذا ال يعارض أبداً، 

مدة، مث مزق ما مجع، واستحيا لنفسه من  ،ابملعارضة، يعين يزعمون أنه اشتغل بذلكاقالين: وقال الب
إظهاره، فإن كان كذلك فقد أصاب وأبصر القصد، وال مينع أن يشتبه عليه احلال يف االبتداء مث يلوح له 

 .رشده، ويتبني له أمره، وينكشف له عجزه

اِدعى قوم أن ابن املقفع عارض القرآن، وإمنا فزعوا إىل الدرة والتليمية، ومها كتاابن، أحدمها يتضمن : وقال
حكماً منقولة توجد عند حكماء كل أمة مذكورة ابلفضل فليس فيها شيء بديع يف لفظٍّ وال معىن، واآلخر 

َكم و . 3يف شيء من الدايانت  .4األولني وقوهلمقد نص ابن املقفع يف مقدمته أن فيه جسام حن

ولكنه يف املعارضة ليس هناك ال قصدًا وال مقاربة، وحنن ال نرى فيه شيئًا ال ميكن أن يؤتى  :قال الرافعي
 .5أبحسن منه، وما كل ممتع ممتنع

: ال يـ ْقَذَفنَّ يف روعك أِنك إن استشرت الرِنجال ظهر للناس منك ومما جاء يف ما ألف، قول ابن املقفع
 .6أي غريكاحلاجة إىل ر 

: اي طالب العلم واألدب اعرف األصول والفصول.... وإن ابتليت ابلسلطان فتغوث ابلعلماء، واعلم قولهو 
 . 7أن قائل املدح كجارح نفسه

 . 8على العاقل أن يرفع حاجته لربِه ويتزود ملعادٍّ  ومما نص عليه ودعا إليه: أنه

 .9تعاىل إىل خلقه، وأعظمها منفعةالدين أفضل املواهب اليت وصلت من هللا ويقول: 

فأصل األمر يف الدين أن تعتقد اإلميان على الصواب، وجتتنب الكبائر، وتؤدي الفريضة، فالزم ذلك يقول: 
 لزوم

                                                                 
 .44، اآلية 11 ، السورةهود سورة 1
 األوىل،: الطبعة، بريوت – العلمية الكتب دار، عطية الباري عبد عليحتقيق: األلوسي، شهاب الدين روح املعاين،  2

 . 63، ص 12، اجلزء هـ 1415
 .32 صم، 1997، 5مصر، الطبعة-حتقيق: السيد أمحد صقر، دار املعارفإعجاز القرآن، الباقالين،  3
 .10ص:  مصر،-دار صادر الكبري، ابن القفع، الصغري واألدب األدب 4
 .179ص  ،1، اجلزءدار الكتاب العريب اتريخ آداب العرب، الرافعي، 5
 .18ص:  مصر،-دار صادر الكبري، ابن القفع، الصغري واألدب األدب 6
 .52 ص ،8 اجلزء  ،1992 ، بريوت،-العلمية الكتب دار واألمم، امللوك اتريخ يف املنتظم 7
 .46ص:  مصر،-دار صادر الكبري، ابن القفع، الصغري واألدب األدب 8
 .60ص:  مصر،-دار صادر الكبري، ابن القفع، الصغري واألدب األدب 9
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 .1من ال غىًن له عنه طرفة عني 

أمر ، ومقتصد، فاجلواد الذي يـ َوِجه نصيب د نياه مجيعًا يف الرجال أربعٌة: جواد، وِبيل، ومسرفويقول: 
 .2آخرته

وما يهمنا هو احلكم على التهمة ال على املتهم، فإن ما اهتم به أنه معارضة للقرآن ال يعدو أن يكون 
 حكما جمموعة أبسلوب أديب رفيع، غري أنه مع رفعته ال يصح أن يرتفع فيكون للقرآن معارضا.

 :يالكند
بن األشعث بن قيس الكندي، أبو و يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إمساعيل بن حممد وه

وانن، كان رأسًا يف حكمة األوائل، ومنطق الي، و طب، والفلسفة، واهلندسة، والفلكيوسف، اشتهر ابل
  .وغري ذلك ،والتنجيم، والطب

وءة، وله نظم جيد وبالغة كان يقال له فيلسوف العرب، وكان متهمًا يف دينه ِبياًل ساقط املر قال الذهيب:  
 .3وتالمذة

كان يعقوب بن إسحاق الكندي منجم الرشيد واملأمون، وأورد ابن خلدون العديد من قال ابن خلدون:  و 
التواريخ اليت تنبأ هبا الكندي حنو نزول عيسى عليه السالم، وهناية دولة بين العباس، وتواريخ أخرى، وكلها 

  .4نبوءات كاذبة

 احلكيم، أيها: له قالوا الكندي الفيلسوف أصحاب أن املائدة سورة ملستهل تفسريهم عند املفسرون وينقل
 اقدر ما وهللا: فقال خرج مث كثرية،  أايما فاحتجب بعضه، مثل أعمل نعم: فقال القرآن، هذا مثل لنا اعمل

 عن وهنى ابلوفاء نطق قد هو فإذا فنظرت املائدة، سورة فخرجت املصحف فتحت إين أحد، هذا يطيق وال
وال يقدر أحد أن  سطرين، يف وحكمته قدرته عن أخرب مث استثناء بعد استثىن مث عاما حتليال وحِلل النكث،
لَّْت َلك ْم هبَنيَمة  اأْلَنـَْعامن إنالَّ  ﴿. يريد قوله تعاىل: إال يف َأْجالد أييت هبذا ْلع ق ودن أ حن اَي أَيّـَُها الَّذنيَن َآَمن وا أَْوف وا ابن

َر حم نلِني الصَّْيدن َوأَنـْت ْم ح ر ٌم إننَّ اَّللََّ حَيْك م  َما ي رنيد   َلى َعَلْيك ْم َغيـْ   .5﴾َما يـ تـْ

ركب الكندي ابن األنباري قوله:  قال .بلغة العربال أنه مل يكن ضليعًا ومع أن الكندي كان بليغًا إ
أمحد بن حيي وكالمها يتكىن أبيب  يريد أحدمها املربد حممد بن يزيد أو ثعلب املتفلسف إىل أيب العباس،

                                                                 
 .11-10: ص مصر،-صادر دار القفع، ابن الكبري، واألدب الصغري األدب  1
 .80: ص مصر،-صادر دار القفع، ابن الكبري، واألدب الصغري األدب  2
 .337 ص ،12اجلزء  م،2001 الرسالة، مؤسسة الذهيب، النبالء، أعالم سري 3
 .338، 336، 326ص م، 1988بريوت، الطبعة الثانية، -حتقيق: خليل شحادة، دار الفكراملقدمة، ابن خلدون،  4
 .1، اآلية 5سورة املائدة، السورة  5



91 
 

: إين ألجد يف كالم العرب حشواً، فقال له أبو العباس: يف أيِن ، والقائل هنا الكنديقال لهالعباس، ف
ل: أجد  العرب يقولون: عبد هللا قائٌم، مث يقولون: إنَّ عبد هللا قائٌم، مث يقولون: فقا ؟ موضع وجدت ذلك

إن عبد هللا لقائٌم، فاأللفاظ متكرِنرٌة واملعىن واحٌد، فقال أبو العباس: بل املعاين خمتلفٌة الختالف األلفاظ، 
جواب عن سؤال سائل، وقوهلم: إِن عبد  فقوهلم: عبد هللا قائٌم: إخباٌر عن قيامه، وقوهلم: إِن عبد هللا قائٌم:

، قال: فما أحار املتفلسف هللا لقائٌم جواب عن إنكار منكر قيامه، فقد تكررت األلفاظ  لتكرر املعاين
   .1جوااب

أتمَّل يف وال مينع أن يكون الكندي قد اعتِد ببالغته، فأراد أن جياري القرآن يف نظمه، فلما أمعن النظر و
  .عارضةنظمه أحجم عن امل

ولست يف مقام تقرير هتمة املعارضة على أحد، وال أنكر على أحد إن كان يف نفسه ريب فحاول املعارضة 
ليتجلى احلق له، ويظهر له القول البني الفصل يف عظمة القرآن الذي هو كالم هللا، وكونه فوق طاقة البشر 

املماراة أو التكرب فأىن يرعوي إىل احلق من  اإلتيان مبثله. وإن كنت أنكر على من يفعل ذلك على سبيل 
 كان الكرب دافعه.

وأان يف كل ما تقدم من قصص املعارضني واملتهمني، إمنا أنقل أخبار القوم وما قيل فيهم وعنهم. وغاييت أن 
 كالم هللا ال جيارى وال ميارى وال حياكى وال يعارض، تعىي األلسنة ويبقى لسانه ابحلق  على أنأقدم احلجة 

انطقا، ويهد كل بنيان ويبقى صرحه على أركانه واقفا، وهترب األعوان ويبقى هو العون والعز واحلق املبني، 
 . ف الظلمات إال بهكشَ ال تفىن عجائبه، وال تنقضي غرائبه، وال ت  

ألموات وإين أبرأ إىل هللا أن أهتم بريئا أو أقدح يف مؤمن، وإن اجتمع عليه اخللق ابلتهمة. غفر هللا لنا و 
املسلمني أمجعني. فقد فاؤوا إىل رب رحيم يغفر الذنب وأيخذ ابلذنب، وما أان ممن يستطيع حتمل عبء 

 هتمة أتقوهلا على من ليست فيه.

 اللهم أحسن ختامنا، وال ختزان يوم العرض عليك.

  الصرفة:: الفصل اخلامس

 عند تقرر فقد. اإلعجاز هذا مصدر نبني أن حسن. القرآن مبثل اإلتيان عن العاملني عجز حتقق فلما
 قرر بينما. عنه خارج لسبب ال بذاته، معجز الكرمي القرآن أن اإلعجاز هذا بيان سلك ممن العلماء مجهور

                                                                 
بريوت، الطبعة األوىل، -حتقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، 11

 .388 ، ص2م، اجلزء 1998
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 ألمر هو إمنا القرآن يف ذاتيا أمرا ليس القرآن إعجاز أن مبعىن ،1وصرفة صرفا إال كان  ما ذلك أن البعض
 . ردها وبيان فيه، وحججهم وداللته، هؤالء، قول مضمون لبيان تهذه الصفحا تفكان عنه، خارج

 منه نبعت الذي املصدر يوضح قاطع رأي عن يكشف ال لصرفةالقول اب نشأة أسباب يف البحثواحلق أن 
 .به اجلزم ميكن ال اجتهاداي أمرا مبصدرها القول يظل لذا, الفكرة هذه

َردُّ الشيء عن وجهه َصَرَفه َيْصرنف ه َصْرفاً  ،2يف لسان العرب، كما الصَّْرف  والصرفة يف اللغة من الصرف، و 
َأي َرَجعوا عن املكان  ،3﴾مث اْنَصَرفوا  ﴿ :قوله تعاىلمنه و  ،فاْنَصَرَف وصاَرَف نْفَسه عن الشيء َصرَفها عنه

ازاًة  ،﴾ َصَرَف اَّلِل قلوهَبم ﴿الذي استمع وا فيه وقيل اْنَصرَف وا عن العمل بشيء مما مسعوا  َأي َأضلَّه م اَّلِل جم 
َأي ما  ،4﴾فما َيْسَتطنيع ون َصْرفًا وال َنْصرًا  ﴿تعاىل: وقوله  وَصرْفت  الرجل عين فاْنَصَرَف.على فعلهم 

والصَّْرف  َأن َتْصرنَف إنسااًن عن وْجهٍّ يريده إىل َمْصرنفٍّ غري  ْصرنف وا عن أَنفسهم الَعذاَب.يستطيعون أَن يَ 
َتَصرُّف ها من  ،5 وتصريف الرِنايحن . الشيَء أَْعمله يف غري وجه كأَنه َيصرنف ه عن وجه إىل وجه وَصرَّفَ  ،ذلك

َصَرْفت  الرجل عين فاْنَصَرَف. و  .َوْجهٍّ اىل َوجهٍّ، وحالٍّ اىل حال، وكذلك تصريف اخل ي ول والسُّي ول واألم ور
 . أبعده وكفاك، 6وَصَرْفت  الصبيان: قـََلْبتهم. وَصَرَف هللا عنك األذى

 .تغري شيء عن وجهته وأصله لغة هي أن الصرفةذلك، وخالصة القول يف 

مبثله مع وهي يف اصطالح املتكلمني، على اختالف عباراهتم، صرف الناس عن معارضة القرآن ابإلتيان 
 تقوم على أمور ثالثة: ،ذلكقدرهتم على ذلك. فهي ب

 الكمال حدِ  إىل ال ينسبون ذلك هملكنوغزارة ما فيه،  وبالغته القرآن بفصاحة األول: اعرتاف القائلني هبا،
 .واإلعجاز

                                                                 
هـ(، وعلي بن حممد 384وقد قال ابلصرفة مجاعة من املنتسبني إىل العلم منهم: أبو احلسن علي بن عيسى الرماين )ت:  1

هـ(، واحلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني 456هـ(، وعلي بن أمحد بن حزم األندلسي )ت: 450بن حبيب املاوردي )ت: 
هـ(، وقد 502هـ(، وأبو القاسم احلسني حممد األصفهاين )ت: 466هـ(، وابن سنان اخلفاجي )ت: 458البيهقي )ت: 

 ، تكلمت فيه عن هذا املوضوع إبسهاب.(182)أفردت حبثاً خاصاً بذلك عنونته بـ)الصرفة(
 . 230، ص 8، اجلزء 2003لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، طبعة  2
َوإنَذا َما أ ْنزنَلْت س وَرٌة نََظَر بـَْعض ه ْم إنىَل بـَْعضٍّ َهْل يـَرَاك ْم منْن ﴿ تعاىل:  ، وهي قوله 127، اآلية 9سورة التوبة، السورة  3

َنَـّه ْم قـَْوٌم اَل يـَْفَقه وَن ﴾  .َأَحدٍّ مث َّ اْنَصَرف وا َصَرَف اَّللَّ  قـ ل وبـَه ْم أبن
َا تـَق  وهي قوله تعاىل: ، 19، اآلية 25سورة الفرقان، السورة  4 ول وَن َفَما َتْسَتطنيع وَن َصْرفًا َواَل َنْصرًا َوَمْن ﴿ فـََقْد َكذَّب وك ْم مبن

ْنك ْم ن ذنْقه  َعَذااًب َكبنريًا ﴾  .َيْظلنْم من
 .230، ص 8، اجلزء 2003لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، طبعة  5
، 50ة ابملدينة املنورة، العدد ، جملة اجلامعة اإلسالميالعربية يف واستعماالهتا واللغويني النحويني بني أفعل صيغة يف حبث 6

 .283ص
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 البلغاء والعلماء واحلكماء طوق فهو عندهم، يف ،مبثله اإلتيان مكانيةوالثاين: دفعهم القول إبعجازه إب
 .معارضته وقدرهتم

 القوة املانعة من يف يكمن ، على اعتبار أنه أمر واقع ال مفر هلم منه، فهوالقرآن إعجاز نِ والثالث: أ
 .ذلك ال يف عدم إمكاهنم معارضته

 ،الصرفة هو القرآن إعجاز وجه أبن القول إىل يذهب أن نفسه له طِوعت من الباحثني ومن :الزرقاين قال
 لذلك وضربوا البشرية طاقتهم مستوى بالغته يف يتجاوز مل أنه حني على معارضته عن العرب هللا صرف أي

 كسبه  دائرة يف مثله يقع ومما االختيارية أفعاله جنس من هو عمال يرتك ما كثريا  اإلنسان إنِ : فقالوا مثال
 وثبط مهته فأقعد أصابه الصدود أو الكسل ألنِ  وإما,  تتوافر مل العمل هذا على البواعث ألنِ  إما,  وقدرته
 على,  عنه قهراً  قدرته وعاق ووسائله آالته فعِطل اعرتضه قد به له قنَبلَ  ال مفاجئا حداث ألنِ  وإما عزميته

 .1للقرآن معارضتهم عن العرب انصراف فكذلك.  إليه إرادته وتوجه حنوه مهته انبعاث رغم

 مقدورا كانت  وإن,  املعارضة عن اهلمم صرف أي الصرفة إعجازه يف العلة أنِ  إىل قوم وذهب: اخلطايب قال
 كسائر  صار,  العادات جماري عن خارجا أمرا كان  حيث من العائق أنِ  إالِ ,  عنها معجوز غري و عليها

 مدِ  أو يده حتريك يف معجزته وجعل,  النبوات زمان يف نبيا بعث وجلِ  عزِ  هللا كان  ولو:  فقالوا املعجزات
 ميكن وال رجلي أمدِ  أو يدي أخرج أن فقال آيتك ما له قيل مث,  قومه ظهراين بني قعوده وقت يف رجله
 مدِ  أو يده فحِرك,  جوارحهم من بشيء آفة ال,  األبدان أصحاء والقوم,  فعلي مثل يفعل أن منكم أحدا
 املعجزة يف ينظر وليس.  صدقه على داِلة آية ذلك كان  و عليه يقدروا فلم فعله مثل يفعلوا أن فراموا رجله

 العادات جمرى عن خارجا صحتها تعترب وإمنا,  منظره فخامة إىل وال,  النيب به أييت ما حجم عظم إىل
 .2قريب وجه أيضا وهذا هبا جاء من صدق على دالِة آية كانت  الوصف هبذا كانت  فمهما و هلا انقضا

 اليت الصرف أوجه مجيع. فإن املتحدين على الواقعة هاأوجهوابلنظر يف أقوال املتكلمني، جاز أن حنصر 
 كان  ما: والثاين. ذاتيا متعلقه كان  ما: األول: وجهني عن خترج ال، هلا لوامثَّ  أو هبا القائلون عنها ثحتدَّ 

 يتعلق ما ومنها وأفكارهم، يندِن املتحَ  وخميلة والدواعي ابهلمم يتعلق ما منها أن ذلك وحقيقة. خارجيا متعلقه
 ذلك إىل الوصول دون ولحَت   ذلك كل  عن منفصلة بعوارض يتعلق ما ومنها وأدواته، التحدي ِبليات

 :أمور ثالثة يف الوجهني تلخيص ميكننا والتايل. التحدي

                                                                 
، بريوت – الفكر دار، والدراسات البحوث مكتب:  حتقيق، حممد عبد العظيم الزرقاين، القرآن علوم يف العرفان مناهل 1

 .301، ص2م، اجلزء1996 ، األوىل الطبعة
 املدينة جامعة مناهج  بكالوريوس،: ،املرحلةIUQR3213: املادة كود  الكرمي، القرآن يف اللغوي اإلعجاز كتاب  2

 .39ص العاملية، املدينة جامعة العاملية،
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 شيء حماولة عن اهلمة وسلبهم ذلك، بغري ابشتغاهلم ابملعارضة، القيام عن ومهمهم دواعيهم صرف:  األول
 .ذلك من

 القرآن يـشاكل بـما اإلتيـان يف منها البد اليت العلوم سلبهم أبن املعارضة وأدوات علوم سلبهم: والثاين
 .ويقاربه

  مع املعارضة عن القسر جهة على تعاىل إجلاؤه إالِ  مينعهم مل ولكن والعلوم واهلمم الدواعي توفر: والثالث
 من حتصل مل ذلك فألجل قواهم، على اإلهلية القوة لغلبة املعارضة حلبة يف فتقهقروا عليها، قادرين كوهنم

 .معارضة جهتهم

 أَهل بعض يعتمد كان  ذلك وعلى املعارضة، عن اهلمم صرف فهي الصَّْرفة أِما: الِرماين قول األول وعلى 
 سائر كخروج  العادة، عن خارج وذلك املعارضة، عن اهلمم صرف جهة من معجز القرآن أنِ  يف العلم

 .1للعقول منها يظهر اِليت اإلعجاز وجوه أحد عندان وهذا النبوة، على دِلت اِليت املعجزات

 اِليت الفصاحة هبا منهم تتأِتى كانت  اِليت العلوم العرب سلب تعاىلهللا  إنِ : املرتضى السيد قول الثاين وعلى
 . 2منهم يتأتى لكان ذلك يسلبهم مل ولو املعارضة، راموا مىت القرآن مثل هي

 واخلـالف القـرآن، هـو وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا نبوة على الدال املعجـز: اخلفاجي سنان ابن وقال
 قلـب جمـرى ذلـك وجـرى بفـصاحته، العادة خرق أنه: أحدمها قولني، على معجزا كـان  بـه فـيما الظـاهر
 فصاحة أن مـع, املعارضـة عـن العـرب صرف القـرآن يف اإلعجـاز وجـه أن: الثاين والقول... حية العـصا
  .الصرف لوال مقدورهم يف كانت  القرآن

 كالم  مجيع بذلك يعين وهو,الوسـطى الطبقـة يف وغـريه, العليـا الطبقـة يف املـتالئم مـن القرآن إن قوله وأما
 ومىت, القضية هذه يف املختار الكالم فصيح وبـني القـرآن بـني فـرق وال, ذلـك عـلى األمـر فلـيس, العـرب

 يف القـرآن يـضاهي مـا العـرب كـالم  يف وجـد املختـار ابلتـأليف معرفة أدىن معه وكان نفسه إىل اإلنسان رجع
  هبا اليت العلوم سلبوا أبن معارضته، عن العرب صرف: القرآن إعجاز وجدان التحقيق إىل عدان إذا.. أتليفـه
 . 3ذلك مرامهم وقت ، املعارضة من يتمكنون كانوا

 أمر عاقهم لكن هلم مقدورا وكان, عقوهلم وسلب, معارضته عن العرب صرف هللا إنِ : الزركشيقال 
 .4املعجزات كسائر  فصار خارجي

                                                                 
 .87ص الثالثة، الطبعة املعارف، دار الشاطئ، بنت األزرق، ابن ومسائل للقرآن البياين اإلعجاز 1
 .172 ص ،للطوسي ،االقتصاد: وانظر .إلكرتونية نسخة ،للسبحاين اإلهلياتنقله عنه الطوسي، انظر:  2
 .1م، ص1982سر الفصاحة، ابن سنان اخلفاجي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  3
 .227، ص 2م، اجلزء 1990الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، دار املعرفة،  4
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 حال يف إجيادها قطع أو أبضدادها العلوم نفي هو الصرف معىن: احلليب الصالح أيب الدين تقي قال
 ألنِ  معاً، والِنظم ابلفصاحة خمتصِ  الضرب وهذا املعارضة، لصِحت انتفاؤها لوال اِليت املعارضة تعاطي

  .1الصرَّف كان  بينهما اجلمع وعن هبما، واقع التحدي

 القرآن أن يف العلم أهل بعـض يعتمد كان  ذلك وعلى, املعارضة عن اهلمم صرفالرماين:  قول الثالث وعلى
 دلت اليت املعجـزات سائر كخروج  العـادة عـن خــارج وذلـك, املعـارضة عن اهلمم صرف جـهة من معجـز

 .2للعقول منـها يظهر اليت اإلعجــاز وجـوه أحد عنـدان وهذا. النبـوة على

 بسالطة املعاين من واد كل  يف يهيمون الذين واخلطابة البالغة أهل رئي فلما : األصفهاين الراغب قال
 ألبتة غرائزهم هتتز وليس مبثله، اإلتيان عن وعجزهم القرآن، معارضة إىل مجاعتهم هللا دعا وقد ، ألسنتهم

 أن من أعظم إعجاز وأي ذلك، عن يصرفهم إهليا صارفا أن لب ذي على خيف مل ملعارضته، للتصدي
 : متام أيب إبنشاد قهمليَ أَ  وما ،3ذلك عن الباطن يف وجمربة يعارضوه، أن الظاهر يف خمرية البلغاء كافة  تكون

 نتعتع ففيم أجربان نك وإن   ***  بسعينا فأضعف أمهلنا نك فإن

  على داللة وال والسالم الصالة عليه للنيب  مبعجزة ليس كلماته   أتليف وحسن القرآن نظم إن: النظام قال
 القرآن نظم فأما الغيوب عن اإلخبار من فيه ما صدقه على منه  الداللة وجه وإن النبوة دعواه يف صدقه

 .4والتأليف النظم يف منه أحسن هو ما وعلى مثله على قادرون العباد فإن آايته أتليف وحسن

 يقـدر كـان  فقد والنظم التأليف فأما, الغيوب عن اإلخبار مـن فيـه مـا القـرآن يف واألعجوبـة واآليـةوقال: 
 .فيهم أحدثهما وعجز مبنع مـنعهم اهللا أن لـوال العبـاد عليـه

 لو حىت وتعجيزاً، جرباً  به اإلهتمام عن العرب ومنع املاضية األ مور عن اإلخبار حيث من وإنِهوقال: 
 .5ونظماً  وفصاحةً  بالغةً  مثله، من بسورة أيتوا أن على قادرين لكانوا خاِلهم

 بـه االهـتمام مـن العـرب ومنـع املعارضـة عـن الـدواعي صرف جهـة مـن معجـز القرآن إن: الشهرستاين قال
 .6 وفصاحة بالغــة مثلــه مــن بــسورة يــأتوا أن عــلى قــادرين لكــانوا خالهــم لــو حتــى, وتعجيــزا جـربا

                                                                 
 .159، صاحلسون تربيزاين فارس: حتقيقتقريب املعارف، تقي الدين احلليب،  1
 .87ص الثالثة، الطبعة املعارف، دار الشاطئ، بنت األزرق، ابن ومسائل للقرآن البياين اإلعجاز 2
، 3م، اجلزء1974اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل ابراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  3

 .318ص
 .143م، ص 1977ثانية، بريوت، الطبعة ال-الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية، البغدادي، دار اآلفاق اجلديدة 4
 .143م، ص 1977بريوت، الطبعة الثانية، -الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية، البغدادي، دار اآلفاق اجلديدة 5
 ،1اجلزء م،1976 ـ هـ 1396 ، احلليب مصطفى:  ط ، كيالين  سيد حممد:  حتقيق لشهرستاين،، اوالنحل امللل 6

 . 56ص
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 القوم، بعض بتنكَّ  فقد املسألة يف رأيه وضوح ومع. وأوهلم الرأي هبذا قال من أشهر من النظام ويعد
 .األشاعرة ضده يروجها هتم حمض وأهنا إليه، الصرفة رأي نسبة بزيف بعضهم قال حىت. عنه جاللهإ يريدون

 منهـا أكثر ابلعجز شـعور بعـد ورجــوع صرفــة منــها أكثـر انـصراف هـي النظـام عنـد الصرفة وزعم بعضهم أن
 .آن يف القدرة وبعدم ابلقـدرة لإلنـسان يعـرتف النظـام كـان  وإال, إعجـاز إىل للعجـز حتويـل

 .النظام عن أثر ملا موافقة له جتد ال قلبته أين من كالم  وهذا

 وال فيه أثر ال كالم  أيضا وهو. اخلصومة وجلاجــة اجلــدل حومـة يف القــول هبـذا رمـى النظام أن بعضهم وزعم
 . عليه يقوم دليل

 وليس تنزيل وأنه حبجة أتليفه ولـيس, حق القرآن أن يزعمون كانوا  وأصحابه النظام إن: اجلاحظ قال
 .1بربهان

 وصرف العرب، أوهام من رفع ما ذلك ومثللكنه ال يغدو بعيدا عن قول النظام فقد أثر عنه قوله: 
 فيه طمع ولو. فيه طمع أحدا جند مل ولذلك. بنظمه الِرسول حتِداهم أن بعد للقرآن، املعارضة عن نفوسهم
 .فجاء ذلك بعضهم تكلف ولو لتكلفه،

 إيضاح من يعلم ال ألنه غريه دون العرب بلسان نزل القرآن أن من وصف مبا بدأت وإمنا: الشافعي قال
 عنه  انتفت علمه ومن وتفرقها، معانيه ومجاع وجوهه وكثرة العرب لسان سعة جهل أحد الكتاب علم مجل

 .2لساهنا جهل من على دخلت اليت الشبه

  يكن مل أو اإلعجاز، حد إىل الفصاحة يف ابلغا كان  إنه:  يقال أن إما خيلو ال القرآن: الرازي الفخر قال
 فعدم ممكنة، التقدير هذا على املعارضة كانت:  الثاين كان  وإن معجز، أنه ثبت:  األول كان  فإن كذلك،

 فكان للعادة، خارق أمر هبا، اإلتيان على دواعيهم توفر ومع ممكنة، املعارضة كون  مع ابملعارضة، إتياهنم
 .   3الصواب إىل أقرب عندان الطريق وهذا الوجوه، مجيع على معجز القرآن أن فثبت معجزا، ذلك

الذين  العلماء مجهرةوال شك أن قول الرازي وبسطه لالحتماالت املمكنة يف هذا الباب، يعضده واقعا قول 
ومن هؤالء: اخلطايب، والباقالين والقاضي عبد اجلبار وعبد القاهر اجلرجاين وغريهم   ,ابلصرفة القول رفضوا

 أمر خارج عنه. ذات القرآن ال عن كثري. وقول هؤالء كما أسلفنا حتقق اإلعجاز يف

                                                                 
 .148ص اجلاحظ، رسائل اجلاحظ، النبوة، حجج 1
 الكتاب فرع ماسرت، رسالة الرازي، تفسريالفخر من والبقرة الفاحتة سوريت يف تطبيقية ودراسة الكرمي القرآن يف املناسبات 2

-والسنة الكتاب قسم الدين، وأصول الدعوة كلية  القرى، أم جامعة هـ،1413 القرين، مقبل بن هللا عبد الطالب والسنة،
 .44ص العليا، الدراسات

 .390، ص1م، اجلزء2004بريوت، -مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، دار الكتب العلمية 3
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 ولعل الواقع األهم، ابلنسبة إيل، واقع صفة القرآن كما جتليها آايته.

 املعارضة عن انصرفت دواعيهم أن نقول أان الباب هذا يف اخلالف أن اعلم :اجلبار عبد القاضيقال 
 تبعا دواعيهم انصراف نعلم ألان دواعيهم، تنصرف تكن مل بذلك علمهم ولوال.. ممكنة غري أهنا لعلمهم
 عقوهلم، واستيقنته ذلك، أدركوا وقديعين بذلك املعارضني،  قادرين، غري هنم... إمتعذرة أبهنا ملعرفتهم
 .الناس أعني يف هزأة ويصبحوا أمرهم يفتضح ال حىت أنفسهم تلقاء من فانصرفوا

ولعلنا نبدأ كالمنا  ذلك اإلعجاز. جتليوإذ تبني أن القرآن معجز يف ذاته. أضحى من الالزم الوقوف على 
 مبا جتلى من وصفه.
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 :: في فهم معنى لسان القرآنالباب الثالث

 :للغةابالقرآن : يف عالقة الفصل األول
الطري ، ووصف لغة 2﴾بنلنَسانٍّ َعَريبنٍِّ م بننيٍّ  تعاىل: ﴿ فقال، 1ابللسان القرآن لغة تعاىل هللا وصفقد ل

ومن مجلة الطري وصف لغة  ،3﴾أَيّـَُها النَّاس  ع لِنْمَنا َمْنطنَق الطَّرْين... ... َوقَاَل ايَ  ابملنطق، فقال تعاىل: ﴿
ْن َسَبإٍّ بننَـَبإٍّ  فقال تعاىل: ﴿اهلدهد ابلقول،  ت َك من ئـْ َا ملَْ حت نْط بنهن َوجن َر بَعنيدٍّ فـََقاَل َأَحطت  مبن َفَمَكَث َغيـْ

َا... ووصف لغة النمل ابلقول، فقال تعاىل: ﴿ ،4﴾يَقننيٍّ  ًكا منْن قـَْوهلن ، وكذلك لغة 5﴾فـَتَـَبسََّم َضاحن
َنا طَائنعننيَ  السماوات واألرض، قال تعاىل: ﴿ ، ووصف لغة الدابة ابلكالم فقال تعاىل: 6﴾ ...قَالََتا أَتـَيـْ

ْم َأْخَرْجَنا هَل ْم َدابَّةً ﴿ اَيتنَنا اَل ي وقنن ونَ َوإنَذا َوَقَع اْلَقْول  َعَلْيهن َن اأْلَْرضن ت َكلِنم ه ْم َأنَّ النَّاَس َكان وا ِبَن  .7﴾  من

 أذهاننا يف تقارب وإن املعىن يف عميق اختالف على الدالة األلفاظ هذه اختالف يف ننظر أن وحقيق
 ، حىت بدت عند العامة هي اللغة ال فرق.ذلك

القرآن حني نصفه أنه بلغة عربية، واحلال أنه يصف نفسه بلسان ولعله من اإلعتداء غري املتعمد على 
عريب. وحني نقول اإلعتداء، ال نقصد بذلك إال سلب اللسان الذي أنزل به القرآن جزءا كبريا من معانيه، 

 وهو وإن كان إذ مل يتبادر الباحثون توضيح املصطلح وتفصيله مع انتشاره بني الناس على سبيل اجملاز.

                                                                 
 العلم من وحتمل إال القرآن يف آية من ما اعلم أن وصفه ابللسان يعين عدم خضوعه للنقص والزايدة أايًّ كان مأاتها. وأنه 1
 .احلديث وأحسن.. احملدث الذكر.. القرآن هو وإمنا.. علوم العلم ذلك عن وتتفرع تعاىل، هللا إال حيصيه ال ما
 واحد، احتمال على إال حيمل فال فيه، الذي يقول به بعض املفسرين وأرابب النحو، والنقصان الزايدة عن الكالم أما

 احتمال على دليل والنقص الزايدة احتمال ألن عقال جيوز فال ذلك غري أما.. ومتدبره لدارسه واألجر الفهم يف زايدة
 حافظه وبقاء.. التبديل حيتمل ال هللا وكالم ينقص وال فيه يزاد ال هللا حيفظه ما ألن يستحيل ما وهذا.. والتحريف التبديل

 .بذلك القول عن يغين
 أن عاقل يستطيع ما غاية وهذا هللا عند من وهو.. إلينا نزل كما  هو فهو عندان وهو تعاىل، هللا عند هو كما  هللا عند فهو

 .يقول
 .195، اآلية 26سورة الشعراء، السورة  2
 .16، اآلية 27سورة النمل، السورة  3
 .22، اآلية 27سورة النمل، السورة  4
 .19، اآلية 27سورة النمل، السورة  5
 .11، اآلية 41سورة فصلت، السورة  6
 .82، اآلية 27سورة النمل، السورة  7
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 القرآن مع ، فإنه قد لزمالكل على اجلزء اسم إطالق ابب من اللفظ العريب وجييزه به يسمح مما نهأل ا،جائز 
 سياق هناك يكن ملما  فيه، وردت الذي السياق مع متشيا احلقيقي مبعناها اللسان كلمة  استخدام الكرمي
ألن احلقيقة تؤكد أن القرآن كونه   .ذلك إىل حاجة هناك تكن ومل اجملازي، مبعناها الكلمة استخدام يوجب
 بطة على وصف اللسان ال على وصف اللغة.صدق وعلم وهداية أتيت ألفاظه منض كتاب

والتايل فإن حكم اللسان جبملة القواعد اللغوية أو اخلطية وتقييده هبا يعد يف الراي أخرق ويف املنطق أوبق 
ل واتبعهم فيها ناس، سار على هنجها أهل الضالوأضيق. وال يقول به من له شأن وعقل. ولكنها غفلة ال

 العلم. قليلو

وحنن إذ نريد تفصيل العالقة بني القرآن واللغة، نطمح بذلك للوقوف على معاين هذه املصطلحات القرآنية 
ن متباينة اللفظ، وإن شارك بعضها بعضا يف معىن خمصوص. والغاية من ذلك اكتشاف الفوارق سيما وأ

قَاَل قوله تعاىل: ﴿ هو الصمت وعدم الكالم، ومثاله كما،ته قد يكون آية تدل على احلقد ذاالكالم يف ح
مٍّ إنالَّ َرْمًزا َواذْك ْر َربََّك َكثنريً  يِن َربِن اْجَعْل يلن َآيًَة قَاَل َآيـَت َك َأالَّ ت َكلِنَم النَّاَس َثاَلثََة َأايَّ ْلَعشن ا َوَسبِنْح ابن

ْبَكارن  َن الصَّاحلنننَي  تعاىل: ﴿قوله ، و 1﴾َواإْلن  .2﴾َوي َكلِنم  النَّاَس يفن اْلَمْهدن وََكْهاًل َومن

 دراسة إىل حيتاجحبيث  تنـوعوال ةر الكث من ابللسان صلة له ما على داالً  القرآن يف جاء ماومع اعرتافنا أن 
يف هذه الصفحات تكشف بعض أسراره وتبني بعض ما خيتبئ يف معانيه. إال أننا سنحاول  مستقلة علمية

 املعدودة طرح املسألة والوقوف على أهم اإلشكاالت اليت تعنينا وتتعلق مبوضوع الرسالة يف جممله.

َ هَل ْم  ﴿كيف تقولون ذلك، وهللا تعاىل يقول يف كتابه: فإن قيل:   ْن َرس ولٍّ إنالَّ بنلنَسانن قـَْومنهن لنيـ بَـنيِن َوَما أَْرَسْلَنا من
لُّ اَّللَّ  مَ  قد تعددت ألسنة أنه ما دام فدل ذلك على  ،3﴾ْن َيَشاء  َويـَْهدني َمْن َيَشاء  َوه َو اْلَعزنيز  احلَْكنيم  فـَي ضن

 . قلنا أن ذلك يعارض بقولهوجه نسبة القرآن إىل اللسان وهو، فقد نزل القرآن بلسان قوم معينني، البشر
ريًا َونَذنيرًا َوَلكننَّ َأْكثـََر النَّاسن اَل يـَْعَلم ونَ َوَما أَْرَسْلَناَك إنالَّ َكافًَّة لنلنَّاسن بَ  ﴿تعاىل:   :وذلك لوجوه، 4﴾شن

األول: أن البني من اآلية أنه ما من رسول إال وأرسل بلسان قومه، فهل أمر لسان القوم مرتبط ابلرسول أم  
  به أنزل ؟ابلرسالة ؟ فإن كان مرتبطا ابلرسالة فما جدوى أن يشدد القرآن على ذكر اللسان الذي 

الثاين: أنه ملا وصف القرآن، قال تعاىل: بلسان عريب مبني.. فجعل البيان فيه خمصوصا. فهل تعلق البيان 
هنا ابلرسول، كما يف قوله تعاىل: ليبني هلم.. حكاية على الرسل.. أم تعلقه ابلرسالة اليت هي القرآن. واليت 

  .للناس مجيعابقيت بياان  صلى هللا عليـه وسلمعد وفاة النيب ب
                                                                 

 .41، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  1
 .46، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  2
 .4، اآلية 14سورة ابراهيم، السورة  3
 .28، اآلية 34سورة سبأ، السورة  4
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 َ َ  :من اآليتني عموم وخصوص. ففي قوله تعاىل الثالث: أن البنيِن َوَما أَْرَسْلَنا منن رَّس ولٍّ إنالَّ بنلنَسانن قـَْومنهن لنيـ َبنيِن
قوله هَل ْم فـَي ضنلُّ هللا  َمن َيَشاء  َويـَْهدني َمن َيَشاء  َوه َو اْلَعزنيز  احلَْكنيم .. بيان لعموم عمل الرسل. ويف 

وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمون، بيان خلصوص الرسول حممد  :تعاىل
  .وخصوص رسالته صلى هللا عليـه وسلم

 .الرابع: أنه ملا كانت الرسالة كافة للناس، استوجب أن يكون بياهنا كاف للناس مجيعا

ولكن لقوم، إذن لعرف العريب فقال، بلسان العريب مبني.  اخلامس: أن نسبة لسان القرآن مل تكن نسبة
 .تنكريالنسبة كانت على سبيل ال

ها ابلتفصيل، فقال تعاىل: ولو جعلناه قرآان أعجميا لقالوا لوال فصلت لالسادس: أنه ملا عرف العجمة قاب
وعريب ؟ معىن التفصيل آايته. مبعىن اقتضاء التفصيل أن يكون عربيا. ولعلك تفهم من قوله تعاىل: أأعجمي 

يف ذلك.. ومع قوة العبارة يف قوله تعاىل وعريب، حبيث ال نستطيع استبداهلا. لكن ميكننا أن نسأل، هل هلا 
  وجه أن يكون شيء من معناها: أأعجمي ومفصل ؟

 فيها وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمون. يبني :السابع: أن قوله تعاىل
قول أكثر الناس وربط ذلك ابلبيان العريب، وهذا مالحظ عند الباحثني. حبيث يستغرب أحدان أن الرسالة  
كوهنا كافة للناس، هي رسالة للذين يعلمون أيضا.. ومن خالهلا يتبينون ما يف هذا القرآن من العلم. 

من خالل تدبرهم واستنطاقهم والذين يعلمون فقط من يتبينون أن هذا الرسول هو للناس كافة وذلك 
 .للقرآن

للناس كافة، كان أقرب إىل الذهن أن يهيمن لسان  صلى هللا عليـه وسلمالثامن: أنه ملا كانت رسالة النيب 
يوم وفاة النيب  رضي هللا عنـهالقرآن على كل ألسنة اخللق وأن يكون بيانه فيه ومنه، ولعل كلمات الصديق 

: من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات، رضي هللا عنـهختتزل الكثري، قال الصديق  صلى هللا عليـه وسلم
ومن كان يعبد هللا فإن هللا حي ال ميوت. فدل قوله على ضرورة أن حيمل القرآن الدليل لكل الناس حبياة 

إن متسكتم به لن  : تركت فيكم ماصلى هللا عليـه وسلمومن بعد وفاته، وهو قوله  صلى هللا عليـه وسلمالنيب 
 تضلوا أبدا فذكر كتاب هللا تعاىل.

وعليه فإن لسان القرآن حيوي اللغة والعلم وكل شيء خيص حياة الناس يف العاجل واآلجل. وليس هو فقط 
 لغة الفعل والفاعل والشعر والنثر والكالم واللفظ وال خيتزل يف البيان حنوا وتصريفا وبالغة. 

ا وجدانه يف القرآن ووقفنا عليه من أنه يستعمل اللفظ العريب بلسان علمي دقيق. وإمنا ذكران هذا ومثله، مل
 مما ال ميكن محله على لسان القوم يف زمنهم ذاك، وال يناله أحد إال بوحي هللا تعاىل له.
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وإنك مع القرآن، كل طالب إال وجيد طلبته، إن طلبها بصدق وحسن نية وسلوكا للحق وسعيا إليه. وما 
د طرق ابب القرآن إال ومحله على اهلدى محال، إال أن يكون فاسد القلب معطب الروح، فيدفعه من أح

 إىل الضالل ال يسلمه منه أحد.

ولسان القرآن كونه لساان عربيا، قد حيمل على النسبة كما حيمل على الوصف. ومحله على النسبة، يتبني 
مبينا ومفصال ليس يف معانيه عجمة لكل متدبر  بكون حروفه ولفظه كله عربيا. ومحله على الوصف كونه

 مريد للحق.

 املتقاربة اللغات من جمموعة حيتوي وعاء وهو األمة، ولغة اللغات أمة وهو الكالم، هو الواحد اللسانو 
 لديه املخزنة واملعاين الدالالت وترمجة الكالم يف اإلنسان طريقة وهو والقبائل، الشعوب املتعارفة املتجانسة

 املشرتكة املميزة العناصر جمموعة وهو والسكنات، واحلركات واحلروف لألصوات وإخراج ابللسان نطق إىل
 .الواحدة اللغوية العائلة اللغات من متجانسة متقاربة جمموعة بني

 يف تتشابه الواحدة، اللغوية العائلة أفراد من فرد كل  وهي الواحد، اللسان أجزاء من جزء فهي اللغة أما
 األساسية املميزة، وختتلف يف بعض عالماهتا الفارقة الثانوية. عناصرها

أما رسائل هللا فلكوهنا تستوجب الفهم كانت ابللسان، واللسان هو ما يستوجب الفهم ويستجيب للفطرة. 
ْن َرس ولٍّ إنالَّ  ، قال تعاىل: ﴿شقني ضال ومهتدحىت إذا استوى بيانه كان الناس فيه على   َوَما أَْرَسْلَنا من

لُّ اَّللَّ  َمْن َيَشاء  َويـَْهدني َمْن َيَشاء  َوه َو اْلَعزنيز  احلَْكنيم   َ هَل ْم فـَي ضن . فكان أن أرسل هللا 1﴾بنلنَسانن قـَْومنهن لنيـ بَـنيِن
تعاىل رسله أبلسنة أقوامهم، ليسهل عليهم البيان هلم. وإمنا يشمل اللسان كل ما تعارف عليه القوم وأدركوا 

ولو كان البيان ابلصمت لكان لساان، كما   الكالم والعلم واآلايت وغريه من سبل البيان.احلق به، من 
 كانت آية زكراي مع قومه.

عامة  صلى هللا عليـه وسلمفألسنة القوم ال حتدها احلروف، إمنا تبينها احلروف. فلما كانت رسالة النيب 
القرآن عاما وألسنة غريه خمصوصة. وبذلك ورسائل النبيني قبله خمصوصة بقوم معينني. كان كذلك لسان 

 هيمن القرآن، ومل جتد شيئا غفل القرآن عنه أو فرط فيه.

ن القرآن أنزل بلسان عريب مبني أي بلغة عربية. فألزموه ابحلروف منا أغفل الباحثني عن ذلك قوهلم إوإ
ض النظر عن اختالفهم يف بغوقد أخطأ القوم حني خلصوا اللسان يف اللغة، واأللفاظ وما جتاوزوا ذلك. 

ما يكون سكوت زكرايء عليه تعريفهم هلا. إذ قال قوم أهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم، ف
، من اإلنسان   يلَزمه ما ؟ وذكر قوم أن معناهاالسالم ، أصواتٍّ  وبنيَ  بيَنه، التفاهم   هبا يقع   وداللةٍّ  وألفاظٍّ

اللغة من لغى  قال قوم أن أصلو والعلم وتفسري آايت الكون... اخل.  وهبذا املعىن يندرج حتتها الربهان. قومنه
                                                                 

 .4، اآلية 14سورة ابراهيم، السورة  1
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 اللسان عن واختلف شذ ما على ، وهو ما تطلقه العربالصواب عن ومال بطل أي يلغو لغوا ولغيا ولغة،
، وهبذا الوصف ال يصح بطل يأ الشيء ولغا به يعتد وال فيه فائدة ال ما وقد تطلق على ،الفصيح العريب
 . 1القرآن ابللغة أصالنعت 

د وَن إنلَْيهن َأْعَجمنيٌّ َوَهَذا لن  وقال تعاىل: ﴿ َا يـ َعلِنم ه  َبَشٌر لنَسان  الَّذني يـ ْلحن ٌّ َوَلَقْد نـَْعَلم  أَنَـّه ْم يـَق ول وَن إنمنَّ َساٌن َعَريبن
 .2﴾م بننيٌ 

َا يـ َعلِنم ه  َبَشرٌ  ﴿وحقيق علينا أن ننظر يف قوله تعاىل:  ، فإن لقوله تعاىل: يعلمه، ﴾َوَلَقْد نـَْعَلم  أَنَـّه ْم يـَق ول وَن إنمنَّ
دالالت تفوق كونه حيفظه أو يقرؤه. فلما ذكر العلم ذكر معه اللسان. مث إنه ذكر كلمة: بشر على اإلنكار 

لنَسان  ﴿ذكر اللسان قال تعاىل:   ال التعريف. فلماوكذلك كان جوابه على سبيل التنكري ال على التعريف.
ٌّ م بننيٌ  د وَن إنلَْيهن َأْعَجمنيٌّ َوَهَذا لنَساٌن َعَريبن هذا القول جوااب لألول كونه ال يعلمه كان ، وإمنا  ﴾الَّذني يـ ْلحن

 بشر، فكأمنا هذا لسان عريب مبني ال يستطيعه بشر. فكل البشر أعاجم أمام القرآن، فصاحة وعلما. 

ٌّ م بننيٌ  َوَهَذا ﴿لك كذلك، لقوة البيان الذي فيه، وهو قوله تعاىل: وإمنا كان ذ ، وقوله تعاىل: ﴾ لنَساٌن َعَريبن
 ويف هذين اآليتني أمور وجب التوقف عندها: .3﴾بنلنَسانٍّ َعَريبنٍِّ م بننيٍّ  ﴿

ٌّ م بننيٌ  َوَهَذا ﴿األول قوله تعاىل:   ، يستوجب أن غريه ليس كذلك.﴾ لنَساٌن َعَريبن

 ذكره لزوم فما عربية، ألفاظه حروف كون  للنسبة كان  فإنلثاين: هل كلمة عريب، للنسبة أم للوصف ؟ ا
 هذا وراء من نفقهها أن ميكن اليت املعاين هي فما للوصف، كان  وإن .حكمة من البد إذ ؟ عليه والتأكيد
 ؟ الوصف

، ليس هو نفسه قوله تعاىل: ﴾بنلنَسانٍّ َعَريبنٍِّ م بننيٍّ  ﴿أما املدقق يف آايت هللا تعاىل، سيعلم أن قوله تعاىل: 
ٌّ م بننيٌ  َوَهَذا ﴿ . وحتققا سيتبني أن األوىل تبني نسبة اللسان والثانية تبني وصف اللسان. ﴾ لنَساٌن َعَريبن

                                                                 
ََذا اْلق ْرَآنن َواْلَغْوا فن  1 ﴾، وقوله تعاىل: ﴿ اَل  ْم تـَْغلنب ونَ يهن َلَعلَّك  ويف القرآن، قوله تعاىل: ﴿ َوقَاَل الَّذنيَن َكَفر وا اَل َتْسَمع وا هلن

َا َكَسَبْت قـ ل وب ك ْم َواَّللَّ  َغف وٌر َحلني ذ ك ْم مبن للَّْغون يفن أمَْيَاننك ْم َوَلكنْن يـ َؤاخن ذ ك م  اَّللَّ  ابن ذ ك م  اَّللَّ  يـ َؤاخن ٌم ﴾ ، وقوله تعاىل: ﴿ اَل يـ َؤاخن
للَّْغون يفن أمَْيَاننك ْم َوَلكنْن يـ َؤاخن  َا َعقَّْدُت   اأْلَمْيَاَن َفَكفَّارَت ه  إنْطَعام  َعَشَرةن َمَساكننَي منْن أَْوَسطن َما ت ْطعنم وَن أَْهلنيك مْ ابن أَْو  ذ ك ْم مبن

مٍّ َذلنَك َكفَّاَرة  أمَْيَاننك ْم إنَذا حَ  َيام  َثاَلثَةن أايَّ ْد َفصن َلْفت ْم َواْحَفظ وا أمَْيَاَنك ْم َكَذلنَك يـ بَـنيِن  اَّللَّ  َلك ْم كنْسَوتـ ه ْم أَْو حَتْرنير  َرقـََبةٍّ َفَمْن ملَْ جيَن
﴾، وقوله تعاىل: ﴿ َوالَّذنيَن اَل َيْشَهد وَن الزُّوَر َوإنَذا  ه ْم َعنن اللَّْغون م ْعرنض ونَ َآاَيتنهن َلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن ﴾، وقوله تعاىل: ﴿ َوالَّذنيَن 

للَّْغون َمرُّوا   اَلٌم َعَلْيك ْم اَل كنرَاًما ﴾، وقوله تعاىل: ﴿ َوإنَذا مسَنع وا اللَّْغَو أَْعَرض وا َعْنه  َوقَال وا لََنا أَْعَمال َنا َوَلك ْم أَْعَمال ك ْم سَ َمرُّوا ابن
َتغني اجْلَاهنلننَي ﴾، وقوله تعاىل: ﴿ يـَتَـَناَزع وَن فنيَها َكْأًسا اَل َلْغٌو فنيَها َواَل أَتْثنيٌم ﴾،  وقوله تعاىل: ﴿ اَل َيْسَمع وَن فنيَها َلْغًوا نـَبـْ

يًّاإنالَّ َساَلًما َوهَل ْم رنْزقـ   ﴾، وقوله تعاىل: ﴿ اَل َيْسَمع وَن فنيَها َلْغًوا َواَل أَتْثنيًما ﴾ ، وقوله تعاىل: ﴿ اَل  ه ْم فنيَها ب ْكَرًة َوَعشن
 ﴾، َيةً : ﴿ اَل َتْسَمع  فنيَها اَلغن َيْسَمع وَن فنيَها َلْغًوا َواَل كنذَّااًب ﴾ ، وقوله تعاىل
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وعليه فإن كلمة عريب هنا تشمل املعنيني معا، وصفا ونسبة. وصفا كونه بينا ال عجمة فيه على خالف 
 ألسنة الناس، ونسبة كون حروفه ومركبات حروفه فيه عربية.

الثالث: أن هذه اآلايت تدخل يف ابب التحدي ابللسان. فإن التحدي كان ابلسور أن يؤتى مبثلها. وهذه 
 اآلية تقدم حتد آخر هو حتدي اللسان وهو كل ما تستطيع به تبيان احلق للناس. 

َر بنهن اْلم تَّقننَي َوتـ ْنذنَر بنهن قـَْوًما ل دًّا ﴿تعاىل:  مث جاء الوصف الثاين، يف قوله َا َيسَّْراَنه  بنلنَساننَك لنتـ َبشِن ، 1﴾فَإنمنَّ
َا َيسَّْراَنه  بنلنَساننَك َلَعلَّه ْم يـََتذَكَّر ونَ  تعاىل: ﴿ وقوله واآليتان تقدم معىن جديدا وهو التيسري. فلما  .2﴾فَإنمنَّ

عريب مبني، وملا ذكر التنزيل كان به، وملا ذكر التيسري كان بلسانك. وملا  ذكر العلم كان هو اللسان، لسان
َومنْن قـَْبلنهن كنَتاب  م وَسى إنَماًما َوَرمْحًَة َوَهَذا كنَتاٌب م َصدِنٌق  تعاىل: ﴿ ذكر التصديق أطلقه بغري بيان فقال

نننيَ لنَسااًن َعَربنيًّا لنيـ ْنذنَر الَّذنيَن ظََلم وا َوب ْشَرى لنْلم   اَل حت َرِنْك بنهن لنَساَنَك  قال تعاىل: ﴿، وملا ذكر اجلمع 3﴾ْحسن
نَـتَـه ْم  قال تعاىل: ﴿وملا ذكر الكذب كان أبلسنة املنافقني،  .4﴾لنتَـْعَجَل بنهن  نـْه ْم َلَفرنيًقا يـَْلو وَن أَْلسن َوإننَّ من

ْلكنَتابن لنَتْحَسب وه  منَن اْلكنَتابن َوَما ه َو منَن اْلكن  َتابن َويـَق ول وَن ه َو منْن عنْندن اَّللَّن َوَما ه َو منْن عنْندن اَّللَّن َويـَق ول وَن ابن
نَـتـ ه م  اْلَكذنَب َأنَّ هَل م   وقال تعاىل: ﴿، 5﴾َعَلى اَّللَّن اْلَكذنَب َوه ْم يـَْعَلم ون َوجَيَْعل وَن َّللنَّن َما َيْكَره وَن َوَتصنف  أَْلسن

نَـت ك م  اْلَكذنَب َهَذا  وقال تعاىل: ﴿، 6﴾نَّ هَل م  النَّاَر َوأَنَـّه ْم م ْفَرط ونَ احْل ْسىَن اَل َجَرَم أَ  َواَل تـَق ول وا لنَما َتصنف  أَْلسن
 .7﴾ اْلَكذنَب اَل يـ ْفلنح ونَحاَلٌل َوَهَذا َحرَاٌم لنتَـْفتَـر وا َعَلى اَّللَّن اْلَكذنَب إننَّ الَّذنيَن يـَْفتَـر وَن َعَلى اَّللَّن 

َفْـَواهنك ْم َما َلْيَس َلك ْم بنهن عنْلٌم  قال تعاىل: ﴿اان يف توضيح معىن اللسان، وإمع َنتنك ْم َوتـَق ول وَن أبن َْلسن إنْذ تـََلقَّْونَه  أبن
 ، فإنه ملا ذكر الكالم ذكر األفواه وقابل تلقي األلسن بنفي العلم فيما8﴾َوحَتَْسب ونَه  َهيِنًنا َوه َو عنْنَد اَّللَّن َعظنيم

 يقولون أبفواههم.

                                                                 
 .97، اآلية 19سورة مرمي، السورة  1
 .58، اآلية 44سورة الدخان، السورة  2
 .12، اآلية 46سورة األحقاف، السورة  3
 .16، اآلية 75سورة القيامة، السورة  4
 .78، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  5
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 :1ابلعلم القرآن عالقة: يف الفصل الثاين
ئة أمية يندر فيها القراء يمن العجيب أن يركز معظم الباحثني وهم يقدمون للقرآن على أنه نزل يف ب

والكتاب ابستثناء قلة قليلة ال تكاد تعد يف الناس إال مبا ميزها عرب أزمان التاريخ من قرض للشعر وحفظ 
طمعا يف إظهار قوة القرآن وعظمته. واألعجب منه أهنم حني يتحدثون عن البيان يرفعون مقام لألنساب، 

 ئة إىل مرتبة رائعة من احلسن واملتانة.يالشعر يف نفس تلك الب

ن، فإن رسائل النيب ابلدعوة إىل اإلسالم قد على أمر قد غفل عنه هؤالء الباحثو غري أنه وجب التنبيه 
حاب احلضارات العلمية، الروم واألقباط والفرس، ومل تكن خاصة بعرب اجلزيرة مشلت مجيع الشعوب أص

وأعراهبا. فال يصح بعد ذلك حصر نزول القرآن على بعض أقوام اجلزيرة، حني بلغ مداه كل البقاع، واشتهر 
 ظهوره يف كل فج.

علم هلم، قد محلهم أيضا  وغري مستغرب وال عجيب أن القرآن إذ أودعه هللا تعاىل أولئك الذين نزعم أن ال
حد أن ال يستطيع أحد أن جيزم أنه مع إىل مسؤولية إبالغه إلينا فإذا هم أكثر أمانة له وأكثر علما به منا، 

وفرة القراءة والكتابة عندان، ووفرة كثري من العلوم وتعددها، قد أضحينا أكثر فهما وحكمة من أولئك 
لقراءة والكتابة عندهم. بل ال أحد تستوي عنده مروءهتم وشرفهم العرب الذين نزل فيهم القرآن على قلة ا

 مع التخنث املستشري اآلن.

وال أحد يزعم أن هذه القراءة والكتابة وهذا الطفح العلمي قد رفع قدر اإلنسان فخجل أن يعبد األصنام 
أننا إن كنا نقيس العلم  واألبقار وال جيتمع على أذية الضعفاء األبرايء ونصرة الطواغيت. بل إن واقع األمر

هبذه النظرايت الطاغوتية املتهالكة كالداروينية واملاركسية والعلمانية فال أراها تبتعد كثريا عما كان عليه 
العرب زمن ما نسميه أبميتهم وجاهليتهم. فاألمر كما كان يف اجلاهلية، بل اآلن أشد حني نرى مستوى 

 تعدي على احلرية.االستعباد والظلم والقتل بغري احلق وال

فال نناقض أنفسنا هبذا العلم أو تلك األمية. فاألمر كله يقاس مبدى قبول احلق ووفرة الطعم واألمن للبشر. 
وما مل جنده يف أايم وفرة العلم فال جدوى ابلرتكيز على أمية تلك الفرتة، اللهم إال من قبيل إظهار قوة 

ن. فمهما ذكران من كوهنم أميني ال يعرفون القراءة والكتابة فهم القرآن الغيبية يف تصوير الواقع عرب األزما

                                                                 
الدنيا.. وواقع آايت القرآن يدلنا إىل تقسيم آخر ليس فيه  وعلوم الدين علوم بني قد يفرق البعض يف تعاريفهم للعلم 1

فصل يف العلم بني الدين والدنيا، إمنا جيعل العلم عمال يدور حكمه كما هو أي عمل من أعمال املكلفني. وقد مسى لنا 
عة اخلمور بغاية القرآن أحد العلوم احملرمة وهو السحر.. ولعل من العلوم احملرمة ما يفضي إىل حرام، كالبحوث يف صنا

 صناعتها. 
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يتمتعون ابلفطرة اليت يسهل عليهم سريعا الرجوع إليها على عكس ما حنن فيه من فساد للفطرة ونكوس 
 عن طبيعة البشر.

احلقيقة على وقد نعزي أنفسنا هبذه الطفرة التكنولوجية اليت نزعم هبا أننا قد صران عظماء أكثر منهم. لكن 
 من قتل وجتويع يف أوساط الناس.عكس ذلك فاجلهل ابلغ مبلغه ويكفيك ما ترى 

أنزل إليهم خياطبهم   مث إنه البد من التذكري أبمر قد غفل عنه كثري من الناس. ذلك أن هذا القرآن كما
العلم والفهم واحلكمة، كما يزعم  يا هي أوامر ألولئك األميني قليلفهو أيضا خياطبنا حنن. وأن أوامره كم

أكثر ابحثينا ويتومهون، فهي أيضا موجهة إلينا حنن الذين امتلكنا انصية العلم وطوعنا العامل، ومها أو كذاب، 
 وفق رغباتنا وشهواتنا.

 والرأي عندي أن اإلنسانية ال تكاد تستوي. وال تكاد تنزاح عن جهلها إال إىل جهل أفحش منه وأشد.

قرآن للعلم مل يكن متطلبها فقط أن األمي الذي مل يكن يعرف قراءة وكتابة أن يتعلمها. ولكنها ودعوة ال
دعوة حتيط بتعليم ذلك ورسم الغاية من ذلك العلم. فهي دعوة أعمق، إذ تتناول أساسا بناء العقل 

 اإلنساين مبا يفيد حفظ اخللق وتنفيذ أوامر احلق.

صلى هللا عليـه س يقرؤون ويكتبون وحيسبون فيا بئس الغاية. قال النيب فإن كانت غاية العلم أن يصري النا
  .1: حنن أمة أمية ال نكتب وال حنسبوسلم

ْسمن َربِنَك الَّذني َخَلقَ  ﴿ كما يف قوله تعاىل:إن القرآن ال يدعو فقط من ال يقرأ أن يقرأ،   َخَلَق .:.  اقْـرَْأ ابن
ْنَساَن منْن َعَلقٍّ  الَّذني َعلََّم  .:.اقْـَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرم   يكتب أن يكتب، كما يف قوله تعاىل: ﴿ومن ال ،  ﴾اإْلن

ْلَقَلمن  ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  .:.ابن .. ولكن دعوته أكرب.. فهو يدعو من تعلم أن يتعلم، كما هو قوله 2﴾َعلََّم اإْلن
َّللَّن ن، كما يف قوله تعاىل: ﴿ .. ومن آمن أن يؤم3﴾َوق ْل َربِن زنْدينن عنْلًماتعاىل: ﴿ ن وا ابن اَي أَيّـَُها الَّذنيَن َآَمن وا َآمن

َّللَّن  َوَماَلئنَكتنهن وَك ت بنهن َور س لنهن َوَرس ولنهن َواْلكنَتابن الَّذني نـَزََّل َعَلى َرس ولنهن َواْلكنَتابن الَّذني أَنـَْزَل منْن قـَْبل  َوَمْن َيْكف ْر ابن

                                                                 
 وال نكتب ال أمية أمة إان قال أنه صلى هللا عليـه وسلم النيب عن عنهما هللا رضي عمر ابنواحلديث رواه البخاري عن  1

.. وقد يتوهم البعض أن املقصود ابحلساب هنا الرايضيات ثالثني ومرة وعشرين تسعة مرة يعين وهكذا هكذا الشهر حنسب
من ابب تقييد املقادير، فيكون ذلك ِبالف ما هو معلوم يف مقادير الزكاة واملواريث وغريها مما يستوجب  وما يدخل فيها

إحاطة مبثل هذه العلوم. وقد يظن ابلكتابة اخلط، ولكن األمر ِبالف ذلك.. فاألمية هنا عدم التبديل والكتب القيد 
نيب صلى هللا عليـه وسلم أمة ال تبدل أحكام هللا تعاىل وال تقيد واحلساب جنامة النجوم وتسيريها. فيكون معناها أن أمة ال

 مطلقا وال تتخذ من النجامة هنجا.
 .5-1، اآلايت 96سورة العلق، السورة  2
ْلق ْرَآنن منْن قـَْبلن ﴿ فـَتَـَعاىَل اَّللَّ  اْلَملنك  احْلَقُّ َواَل تـَْعَجْل اآلية، قوله تعاىل: ، ومتام 114، من اآلية 20سورة طه، السورة  3 ابن

 َأْن يـ ْقَضى إنلَْيَك َوْحي ه  َوق ْل َربِن زنْدينن عنْلًما ﴾
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َوَما َعَلى الَّذنيَن .. ومن اتقى أن يتقي، كما يف قوله تعاىل: ﴿ 1﴾رن فـََقْد َضلَّ َضاَلاًل بَعنيًداَواْليَـْومن اآْلَخن 
ْن َشْيءٍّ َوَلكنْن ذنْكَرى َلَعلَّه ْم يـَتـَّق ونَ  َساهبننْم من  .2﴾يـَتـَّق وَن منْن حن

ال خيدعه الوهم وال يبين وهو بكل ذلك يوقع منوذجا علميا قائما على منهاج يضمن بناء العقل احلر الذي 
معارفه على الظنون، وال تغلق عليه أبواب التقليد فيتحجر ويتقوقع، وال يقول قوال بغري دليل وبرهان. مبعىن 
أنه يرسم خطا علميا يقوم على صيانة العقل من اإلحنراف والقلب من التيهان واإلنسانية يف كلها من 

 الضياع.

ل وصيانته وحتريره، يقرر ذلك يف إطار املصلحة اإلنسانية وعودة به إىل واإلسالم إذ يقرر ضرورة حفظ العق
 الفطرة، وحفظا لتلك الفطرة فيه.

 ولعله حيسن بنا يف ما يلي أن ُنوض يف كيفية صيانة اإلسالم للعقل كما يبينه القرآن، وذلك على وجوه:

اَي أَيّـَُها  احلق، كما هو قوله تعاىل: ﴿األول: حترمي ما يؤدي إىل افساده وتعطيله وحتويله عن مسار اهلدى و 
ر  َواأْلَْنَصاب  َواأْلَْزاَلم  رنْجٌس منْن َعَملن الشَّْيطَانن فَاْجَتننب   َا اخْلَْمر  َواْلَمْيسن  .3﴾وه  َلَعلَّك ْم تـ ْفلنح ونَ الَّذنيَن َآَمن وا إنمنَّ

ََهنََّم  وسائلها، كما هو قوله تعاىل: ﴿الثاين: الغاء اخلرافات اليت تعطل السري حنو املعرفة وتقطع  َوَلَقْد َذرَْأاَن جلن
َا َوهَل ْم َآذَ  ر وَن هبن َا َوهَل ْم َأْعني ٌ اَل يـ ْبصن ْنسن هَل ْم قـ ل وٌب اَل يـَْفَقه وَن هبن َن اجلْننِن َواإْلن َا أ ولَئنَك َكثنريًا من اٌن اَل َيْسَمع وَن هبن

، ومن مث الدعوة إىل تفعيل تلك الوسائل وبيان وظائفها 4﴾ولَئنَك ه م  اْلَغافنل ونَ َكاأْلَنـَْعامن َبْل ه ْم َأَضلُّ أ  
ًئا َوَجَعَل َلك م  السَّْمَع  الالزمة فيها، كما هو قوله تعاىل: ﴿ ْن ب ط ونن أ مََّهاتنك ْم اَل تـَْعَلم وَن َشيـْ َواَّللَّ  َأْخَرَجك ْم من

 والعيافة والقيافة والعرافة... . ومن اخلرافة الطرية5﴾ْم َتْشك ر ونَ َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئنَدَة َلَعلَّك  

قال تعاىل:  ،وليس اتباع اهلوى من العلم انبع الثالث: النهي عن اتباع األهواء، ذلك أن اهلوى ليس علما
ي َجاَءَك منَن اْلعنْلمن َما َلَك منَن اَّللَّن منْن َويلنٍِّ ... ق ْل إننَّ ه َدى اَّللَّن ه َو اهْل َدى َولَئننن اتَـّبَـْعَت أَْهَواَءه ْم بـَْعَد الَّذن  ﴿

َوَلون اتَـَّبَع احلَْقُّ أَْهَواَءه ْم َلَفَسَدتن السََّماَوات  َواأْلَْرض  وال هو إىل احلق راجع، قال تعاىل: ﴿  ،6﴾َواَل َنصنريٍّ 
ْم فـَه ْم َعْن ذنْكرنهن  َناه ْم بنذنْكرنهن  ، ولكنه مضلة الغافل.7﴾ْم م ْعرنض ونَ َوَمْن فنيهننَّ َبْل أَتـَيـْ

                                                                 
 .136، اآلية 4سورة النساء، السورة  1
 .69، اآلية 6سورة األنعام، السورة  2
 .90، اآلية 5سورة املائدة، السورة  3
 .179، اآلية 7سورة األعراف، السورة  4
 .78، اآلية 16سورة النحل، السورة  5
 .120، من اآلية 2سورة البقرة، السورة  6
 .71، اآلية 23سورة املؤمنون، السورة  7



107 
 

َوإنَذا قنيَل هَل م  اتَّبنع وا َما أَنـَْزَل اَّللَّ   نه قوله تعاىل: ﴿، ومالرابع: حماربة التقليد الذي ال يقوم على استبيان احلق
ًئا وَ  َنا َعَلْيهن َآاَبَءاَن أََوَلْو َكاَن َآاَبؤ ه ْم اَل يـَْعقنل وَن َشيـْ َوَمَثل  الَّذنيَن َكَفر وا  .:. اَل يـَْهَتد ونَ قَال وا َبْل نـَتَّبنع  َما أَْلَفيـْ

َا اَل َيْسمَ   .1﴾ ٌي فـَه ْم اَل يـَْعقنل ونَ ع  إنالَّ د َعاًء َوننَداًء ص مٌّ ب ْكٌم ع مْ َكَمَثلن الَّذني يـَْنعنق  مبن

اَي أَيّـَُها الَّذنيَن َآَمن وا إنْن َجاءَك ْم  اخلامس: أخذ احليطة يف األخبار وضرورة التحقق منها، ومنه قوله تعاىل: ﴿
ََهاَلةٍّ  يب وا قـَْوًما جبن ٌق بننَـَبأٍّ فـَتَـبَـيـَّن وا أَْن ت صن  .2﴾فـَت ْصبنح وا َعَلى َما فـََعْلت ْم اَندنمننيَ  فَاسن

َواَل تـَْقف  َما لَْيَس السادس: حتقيق توظيف السبل العلمية والفكرية يف ذات اإلنسان، ومنه قوله تعاىل: ﴿ 
 .3﴾ َلَك بنهن عنْلٌم إننَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ أ ولَئنَك َكاَن َعْنه  َمْسئ واًل 

. فمما أيمر به هللا تعاىل عباده يف القرآن أن يتبع ماهو حق يقينا وأن ابع: اعتماد اليقني ورفض الظنالس
لُّوَك َعْن َسبنيلن اَّللَّن إنْن يـَتَّبنع وَن إنالَّ  : ﴿جيتنب الظن والوهم. قال تعاىل َوإنْن ت طنْع َأْكثـََر َمْن يفن اأْلَْرضن ي ضن

ًئا إننَّ  ، وقال تعاىل: ﴿4﴾ر ص ونَ الظَّنَّ َوإنْن ه ْم إنالَّ خيَْ  َن احلَْقِن َشيـْ َوَما يـَتَّبنع  َأْكثـَر ه ْم إنالَّ ظَنًّا إننَّ الظَّنَّ اَل يـ ْغينن من
َا يـَْفَعل ونَ  َوَما هَل ْم بنهن منْن عنْلمٍّ إنْن  قوله تعاىل: ﴿وتفصيله أن الظن ليس بعلم، كما هو  .5﴾اَّللََّ َعلنيٌم مبن

ًئا َن احلَْقِن َشيـْ   .6﴾يـَتَّبنع وَن إنالَّ الظَّنَّ َوإننَّ الظَّنَّ اَل يـ ْغينن من

الثامن: اعتماد احلجة والربهان، فال يغيب عن متأمل يف آي الكتاب أن يعلم أنه ال يقول يف شيء أنه حق 
...  لربهان وقوام الدليل عالمة استواء الطريق، قال تعاىل: ﴿إال ابستواء الربهان عليه. بل وجعل مطلب ا

ت ْم َصادنقننَي   .7﴾تنْلَك أََماننيـُّه ْم ق ْل َهات وا بـ ْرَهاَنك ْم إنْن ك نـْ

لَّذنيَن الَّذنيَن َيْسَتمنع وَن اْلَقْوَل فـَيَـتَّبنع وَن َأْحَسَنه  أ ولَئنَك ا التاسع: الدعوة لألخذ ابألحسن، ومنه قوله تعاىل: ﴿
 .8﴾َهَداه م  اَّللَّ  َوأ ولَئنَك ه ْم أ ول و اأْلَْلَبابن 

والعاشر: وجوب حجز العقل عن اخلوض فيما ال يدرك أو ما ال فائدة فيه، فإنَّ هللا جعل للعقول يف 
إدراكها حدًا تنتهي إليه ال تتعداه، ومل جيعل هلا سبياًل إىل اإلدراك يف كل مطلوب، ولو كانت كذلك 

وت مع الباري تعاىل يف إدراك مجيع ما كان وما يكون وما ال يكون، إذ لو كان كيف كان يكون. الست

                                                                 
 .171-170، اآلايت، 2سورة البقرة، السورة  1
 .6، اآلية 49سورة احلجرات، السورة  2
 .36، اآلية 17سورة اإلسراء، السورة  3
 .116، اآلية 6سورة األنعام، السورة  4
 .36، اآلية 10السورة سورة يونس،  5
 .28، اآلية 53سورة النجم، السورة  6
 .111، اآلية 2سورة البقرة، السورة  7
 .18، اآلية 39سورة الزمر، السورة  8
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قاء ال تقوم ومن مث فإن الزعم أبن العقل قادر قدرة مطلقة علی إدراك أو حتصيل مجيع املعلومات دعوة مح
إنه ليس لنا أن ندعي أن له مکاان يف اإلدراك يتيح له أن حييط بکل شيء مبفرده  علی سوق، إذ

 واستقالله، بل إن العقل متواضع وحمدود يف جمال إدراکه.

َوَيْسأَل وَنَك َعنن  وعليه وجب محاية الفكر من النظر والتأمل فيما ال يدركه العقل، كما يف قوله تعاىل: ﴿
، ومنه ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول 1﴾ أَْمرن َريبِن َوَما أ وتنيت ْم منَن اْلعنْلمن إنالَّ قَلنياًل الرُّوحن ق لن الرُّوح  مننْ 

، وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 2: تفكروا يف آالء هللا، وال تتفكروا يف هللاصلى هللا عليـه وسلمهللا 
ال هذا َخَلَق اَّللَّ  اخْلَْلَق، فمن خلق هللا ؟ فمن وجد : ال يزال الناس يتساءلون حىت يقصلى هللا عليـه وسلم

وحنن  صلى هللا عليـه وسلم، وعن أيب هريرة قال: خرج علينا رسول هللا 3من ذلك شيئا فليقل آمنت ابهلل
نتنازع يف القدر فغضب حىت امحر وجهه حىت كأمنا فقئ يف وجنتيه الرمان، فقال:  أهبذا أمرُت أم هبذا 

 .4إمنا هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا االمر عزمت عليكم أال تتنازعوا فيه أرسلت إليكم

فيما ال يعود على املكلف بفائدة يف دينه ودنياه،  النظر والتأمل احلادي عشر: وجوب صون العقل عن
نَي يـ نَـزَّل  اَي أَيّـَُها الَّذنيَن َآَمن وا اَل َتْسأَل وا َعْن َأْشَياَء إنْن تـ   : ﴿منه قوله تعاىلو  َها حن ْبَد َلك ْم َتس ؤْك ْم َوإنْن َتْسأَل وا َعنـْ

َها َواَّللَّ  َغف وٌر َحلنيٌم )  ما روين: ذصلى هللا عليـه وسلمومنه ما قال  .5﴾( 101اْلق ْرَآن  تـ ْبَد َلك ْم َعَفا اَّللَّ  َعنـْ

                                                                 
 .85، اآلية 17سورة اإلسراء، السورة  1
 عباس ابن عن قوله من له الع ْرس كتاب  يف شيبة أيب ابن ورواه عنهما هللا رضي عباس ابن عن احللية يف نعيم أبو رواه 2

 هللا رضي عباس ابن عن نعيم وأليب اللفظ، هبذا ترغيبه يف األصبهاين هللا. ورواه يف تتفكروا وال شيء كل  يف تفكروا بلفظ
 فقال عظمته، يف ونتفكر ربنا نذكر اجتمعنا فقالوا ؟مَجََعكم ما فقال، أصحابه على خرج وسلم عليه هللا صلى أنه عنهما
 عمر ابن عن الشعب يف والبيهقي األوسط قي وللطرباين قْدرَه. تـَْقد روا لن فإنكم هللا، يف تتفكروا وال هللا خلق يف تفكروا
 له يقال العرش مَحََلة من ملكا وإن زايدة عباس ابن عن للديلمي رواية هللا. ويف يف تفكروا وال هللا آالء يف تفكروا مرفوعا

 واخلالق السابعة، السماء من رأسه ومرق السفلى األرض يف قدماه مرقت قد كاهله  على العرش زوااي من زاوية إسرافيل،
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج قال َسالم بن هللا عبد عن نعيم وأبو والطرباين مرفوعا أمحد املخلوق. وروى من أعظم
 ال فقال هللا، خلق يف نتفكر قالوا ؟تتفكرون كنتم  فيما هلم فقال هللا، خلق يف يتفكرون وهم أصحابه من أانس على

 العليا، السماء جاور قد ورأسه السفلى السابعة األرض يف قدماه ملكا خلق ربنا فإن هللا، خلق يف وتفكروا هللا، يف تتفكروا
 وأسانيدها أعظم، واخلالق عام، ستمائة مسرية قدميه أمخص إىل كعبيه  بني وما عام، ستمائة مسرية كعبيه  إىل قدميه بني من

 صحيح. ومعناه قوة يكسبه اجتماعها ولكن ضعيفة،
( 134) ، ورواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، رقم احلديث:(4636) رواه البخاري يف صحيحه، رقم احلديث: 3
( 2/331) املكثرين مسند ابقي -، ورواه أمحد يف مسنده(4721)  ، ورواه أبو داود يف سننه، رقم احلديث:(135)و
 .(2/387)و
  يف األلباين وحسنه. 4/443 القدر يف اخلوض يف التشديد يف جاء ما ابب القدر، كتاب  سننه، يف الرتمذي أخرجه 4

 .2/223( الرتمذي سنن صحيح) كتابه
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ا تركتكم،  ما منه فْأت وا بشيء أمرت كم فإذا أنبيائهم، على واختالفنهم ،سؤاهلم بكثرةن  قبلكم كان  َمن هلك فإمنَّ
 .1فدعوه شيءٍّ  عن هنيت كم وإذا استطعتم،

الثاين عشر: االحرتاز من اخللط على العقل كالم املتفلسفني السفسطائيني أو اتباع اجلهال يف تعقلنهم. من 
جه يف رأسه مث أنه قال: خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فش رضي هللا عنـهذلك ما روي عن جابر 

احتلم فسأل أصحابه فقال: هل جتدون يل رخصة يف التيمم، فقالوا: ما جند لك رخصة وأنت تقدر على 
بذلك، فقال: قتلوه قتلهم هللا، أال  أ ْخربنَ  صلى هللا عليـه وسلماملاء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النيب 

يكفيه أن يتيمم ويعصر. أو يعصب على جرحه خرقة  سألوا إذ مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال، إمنا كان
 . 2مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده

الثالث عشر: ضرورة حجز العقل عن األخذ عن املناهج املنحرفة أو احملرفة، فلعل مثل ذلك يوغر القلب 
وبيانه ما روي  ويوقع ابلعقل فيفسده، حىت يصبح أسوأ أثرا وأكثر خطرا من القلب اخلاوي والعقل اخلايل.

بنسخة من  صلى هللا عليـه وسلمأتى رسول هللا  رضي هللا عنـهأن عمر بن اخلطاب  رضي هللا عنـهعن جابر 
صلى هللا عليـه التوراة، فقال: اي رسول هللا.. هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول هللا 

فنظر عمر  ؟ صلى هللا عليـه وسلم ا بوجه رسول هللايتغري، فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل، أما ترى م وسلم
رضينا ابهلل راب  فقال: أعوذ ابهلل من غضب هللا ومن غضب رسوله، صلى هللا عليـه وسلمإىل وجه رسول هللا 

                                                                 
 اللفظ هبذا احلديث هذا: 239قال ابن رجب احلنبلي يف جامع العلوم واحلكم، طبعة مؤسسة الرسالة، اجلزء األول، ص  1

 الزاند أيب رواية من وخرجاه هريرة، أيب عن كالمها  سلمة، وأيب املسيب بن سعيد عن الزهري، رواية من وحده مسلم خرجه
 سؤاهلم قبلكم كان  من أهلك إمنا ، تركتكم ما دعوين: قال وسلم، عليه هللا صلى النيب عن هريرة، أيب عن األعرج، عن

 من مسلم وخرجه استطعتم ما منه فأتوا أبمر، أمرتكم وإذا فاجتنبوه، شيء، عن هنيتكم فإذا أنبيائهم، على واختالفهم
 خطبنا: قال هريرة أيب عن زايد بن حممد رواية من احلديث هذا سبب ذكر له رواية ويف. مبعناه هريرة أيب عن آخرين طريقني
 ؟ هللا رسول اي عام أكل: رجل فقال فحجوا احلج عليكم هللا فرض قد الناس أيها اي: فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ما ذروين: قال مث استطعتم وملا لوجبت، نعم،: قلت لو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ثالاث، قاهلا حىت فسكت
 وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بشيء،  أمرتكم فإذا أنبيائهم، على واختالفهم بسؤاهلم قبلكم كان  من هلك فإمنا تركتكم،
 .فدعوه شيء، عن هنيتكم

:  الدارقطين قال. رجاء بن م رَّجى ترمجة – الكامل يف عدي ابنو  ( 1/189)  والدارقطين( ,  336)  داود أبو أخرجه 2
, ( 128) املنتقى يف اجلارود ابنعن ابن عباس،   أخرجهو  .ابلقوي وليس خريق بن الزبري غري جابر عن عطاء عن يروه مل

 .( 1/226)  والبيهقي, ( 1/165)  واحلاكم, ( 1314)  حبان وابن, ( 273)  خزمية وابن
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والذي نفس حممد بيده لو بدا لكم : صلى هللا عليـه وسلموابإلسالم دينا ومبحمد نبيا، فقال رسول هللا 
 .1وتركتموين لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبويت التبعينموسى فاتبعتموه 

الرابع عشر: تفعيل وظيفة العقل يف صياغة احلياة، وتدريب الطاقة العقلية على االستدالل املثمر، وتربية 
 تدبر فيه.لروح االستقالل والفهم فيه. ومنه تفعيل أساليب النظر والتفكر وا

اليت حرص اإلسالم أن يقدمها للعقل البشري وحييطه هبا، ما هي إال سبيل من سبل  وهذه الرتبية العلمية
ضمان سالمة احلياة واستقامتها، وهنجا يقوم فيه بدوره الذي ألجله خلقه هللا وميز البشر به عن اخلالئق. 

وا اَل َتْسأَل وا َعْن َأْشَياَء إنْن اَي أَيّـَُها الَّذنيَن َآَمن   ﴿حىت ال جيري على اإلنسان منه تعطيل أو وحل. قال تعاىل: 
َها نَي يـ نَـزَّل  اْلق ْرَآن  تـ ْبَد َلك ْم َعَفا اَّللَّ  َعنـْ َها حن  .2﴾ َواَّللَّ  َغف وٌر َحلنيمٌ  تـ ْبَد َلك ْم َتس ؤْك ْم َوإنْن َتْسأَل وا َعنـْ

 : هل القرآن كتاب علم ؟الفصل الثالث
 كتاب علم ؟لو وقفنا على هذا السؤال : هل القرآن  

كونه ال يعطي تفاصيل علم الطب   كثريون يرون أنه غري ذلك، و أنه كتاب هدى ال غري. مستندين إىل
 ال يعطي تفاصيل كثري من املباحث العلمية..وتفاصيل علم احلساب و 

الم يناقض املنهج أريد أن أنبه ابدئ ذي بدء أن القول على سبيل القطع أن القرآن ليس كتاب علم هو ك
 أن الكالم الذي ال دليل عليه سوى الظن ال يرقى إىل مستوى اليقني.علمي نفسه، و ال

رمبا كان من املستساغ للمتكلمني يف هذا األمر أن يقولوا : إهنم ال يرون أن القرآن كتاب علم، و لكن و 
لم ليس من احلق يف شيء أن جيزموا بذلك دون أدىن دليل سوى ظنهم الواهي كونه ال يعطي تفاصيل ع

الطب و تفاصيل علم احلساب و ال يعطي تفاصيل كثري من املباحث العلمية.. ويصدروا حكمهم القاطع 
 بذلك.

 أان أسأل هؤالء :و 

 هل كل ما ال تصل إليه األفهام يعترب ضائعا، و ال ميكن له أن يوجد ؟

عن شيء طاملا أن دعواه أبن القرآن ليس كتاب  واإن يكن ذلك حقا، فإنه ال جيوز ألهل العلم أن يبحث
 علم تنسحب على كل شيء مل يصل الفهم إىل إدراكه.

                                                                 
 وأبو ،3(22163) املصنف يف شيبة أيب وابن ،2(440) سننه مقِدمة يف والدارمي، (14641) أمحد اإلمام أخرجه 1

 بن سعيد بن جمالد ضعيف سند هو و. به جابر عن الشعيب عن جمالد بطريق كِلها  ،(2136) مسنده يف املوصلي يعلى
 .ابلقوي ليس عمرو أبو اهلمذاين بسطام بن عمري
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 فهل حقا كشفنا كل ما يف القرآن، فلم جند فيه علما، أو قل مل جند فيه هذه التفاصيل ؟

 هل طوي سجل ما فيه بعد أن علمنا كل ما فيه ؟و 

 ملاذا إذن نتدبر القرآن ؟

قول هذا إال يف جانب كتاب هللا تعاىل، مع أننا ندرك أنه كالم هللا الذي ال حيد له إن هذا الفكر ال ي
 معىن.

منطق العلم السليم أن ال يكون هذا نكار العلمية عن القرآن الكرمي و لست أعلم أبي منطق قامت دعوى إو 
 اإلنكار من مقوالت العلم يف عصر العلم ؟

ابلقول بعدم وجوده، ال يقطع أبدا ينفض يده من البحث عنه، و ده، ال إن العلم إذا حبث عن شيء فلم جي
أنه لم جيده، ألن وسائله قصرت عنه، و غاية ما يقوله العلم يف هذا املقام : أنه حبث عن هذا الشيء فو 

 ميكن بوسيلة أخرى أن يعاد البحث عنه.

 من األمور اليت حيلم هبا بني كثري، على األقل، لماء علمية القرآن فرضا حمتمالإذن، فلم ال جيعل العو 
 العلماء و ال يصلون إليها.

 هو نفسه يقول : ما فرطنا يف الكتاب من شيء.و 

، إجيااب أو سلبا، عن إعطاء حكم عن علمية القرآن أو ما كان األجدر ابملتكلم يف هذا الباب أن ميسك
اب هللا الذي نزله هللا ذلك أضعف اإلميان يف جانب كتنكشف له ذلك على سبيل اليقني.. و مادام مل ي

 دقيق اليقني يف كل ما يعمل فيه العلم.بعلمه. ويكفي أننا نرى فيه قوة احلكمة و 

ات لقد فتح هذا القول أبن القرآن ليس كتاب علم اباب آخر، هو أن التحدي الذي نصت عليه آايته البين
 حمدود.. خمصوص ابلبيان، حمدود ابللغة.املبينات املبينات هو خمصوص و 

جييء اإلعجاز البني يف آايته، من سوء فهم إمنا رآن ومعىن التحدي فيه و لعل كل ما يدخل يف علمية القو 
ف بتميز بعضهم يف ميدان اللغة والكالم لكين ال إين أعرت من قبل اللغويني احملدثني وممن صناعته الكالم. و 

 لن أخفي أن معرفتهم العلمية ليست كافية.و 

كثرها أو املعرفة به : فأبسط املعرفة و منيف فهم القرآن و ن هناك مراتب تصاعدية يدرك كل ذي عقل سليم أو 
ل يف منط اجلداوهذا البيان طريقة االستدالل  و البيان، فإذا أضفنا إىل هذه اللغة جوهرية وظهورا هي اللغة و 

 الفكر من حيث ذلك ذلك ترتيب القرآن لذلك النظر و النظر، فإذا أضفنا إىلالقرآن دخلنا ميدان الفكر و 
ذلك   مناهجه دخلنا ابب البحث العلمي، فإذا أضفنا إىلهو فردي وثنائي ومجاعي ومن حيث أساليبه و 
 ومعرفة سنن هللا يف األولني واآلخرين، خرب اتريخ املتقدمنيكله حقائق اخللق يف الكون والنبات واحليوان، و 
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دي بنا إىل هذا يؤ نسان ونواحي نشاطه، و اإل ميكن أن نتدرج ابلقرآن أكثر فندرسدخلنا ميدان العلم. و 
هنا نقف أمام علم ترب القرآن، يف علميته ودقته، و لعلنا ُنالدراسات اإلنسانية والعلوم االجتماعية. و 

سؤال القرآن نفسه عن األشياء.. اإلعجاز يف القرآن ونسلم بتحديه لنا.. مث أيخذان مجلة ما أوردان إىل 
 املرحلة قبل أن يرفع.لعلنا نصل إىل تلك و 

رمبا ندرك أيضا من الوجهة العلمية أن التطبيقات كثريا ما تسبق قواعدها، فاألقوام األوائل اضطروا أن و 
األجنة. وهذا النظام مع أنه اترخيي يوجهوا انتباههم لعلوم التشريح و يقوموا ابلتوليد و اجلراحة زمنا قبل أن 

الكيميائيني هم الذين الطبيعيني والكيميائيني، ولكن الطبيعيني و  فإن وصفه منطقي. فاألطباء وجدوا قبل
 أمدوا األطباء أبدوات البحث.

لست أجرد اللغة من قبل املتدبر له من العلميني.. و  متاما من الطبيعي أن يوجد املتدبر للقرآن من اللغوينيو 
سبقوا ابلنظر يف القرآن فأهل العلم إن ة و لعل أهل اللغغري أين مل أجد وصفا أكثر دقة. و صفة العلمية هنا، 

هم من سيمدهم أبدوات البحث اليت يسهل عليهم استخالصها من القرآن حني يصعب على أهل اللغة 
 ذلك.

إنه ملما يعجب له الفهم ما يف ألفاظ القرآن من اختيار رفيق ابرع للكلمات.. يصدر عن رب حكيم.. 
 مل الرمحة يف آايته.فليس هناك شيء يشد النفس و يهزها أكثر من أت

 ففي كل كلمة كثري من الفضيلة، كثري من العلم، كثري من احلكمة، كثري من التحدي، كثري من اإلعجاز..

ال حصر له من الدالالت هي تعرض اآلايت البينة الواضحة كما تعرض ما بل إن العلم كله يتبلور فيها.. و 
 احلقائق.الغامضة و 

ن عن معىن هذه هو ما يدفعنا أن نسأل القرآأبن يف القرآن كل العلم، و  نؤمن هذا هو السر الذي جيعلناو 
 زمنها، مما ال ينتبه إليه كثري من القراء العابرين.الكلمة أو تلك ؟ وعن موضعها وصيغتها و 

 البيان يف القرآن الكرمي
 بيان القرآن جاء على ستة مستوايت : 

َيااًن لنك لِن َشْيءٍّ َوه ًدى َوَرمْحًَة  ﴿ :دليله، قوله تعاىل أحدها، كونه مبني لكل شيء، و  َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلكنَتاَب تنبـْ
 برهانه فيه.فما من شيء إال وبيانه يف كتاب هللا تعاىل. و  ،1﴾َوب ْشَرى لنْلم ْسلنمننَي 

إنانَّ َجَعْلَناه  قـ ْرَآاًن َعَربنيًّا َلَعلَّك ْم  .:.َواْلكنَتابن اْلم بننين .:. حم  ﴿: دليله، قوله تعاىلاته، و الثاين، كونه مبني لذو 
  ،1﴾َوإننَّه  يفن أ مِن اْلكنَتابن َلَديـَْنا َلَعلنيٌّ َحكنيمٌ  .:.تـَْعقنل وَن 
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 .:.َن اْلم ْنذنرنيَن َعَلى قـَْلبنَك لنَتك وَن من  .:.نـََزَل بنهن الرُّوح  اأْلَمنني   .:.َوإننَّه  لَتَـْنزنيل  َربِن اْلَعاَلمننَي  ﴿ قوله تعاىل :و 
 فهو بني احلرف، بني اللفظ، بني اللسان.، 2﴾بنلنَسانٍّ َعَريبنٍِّ م بننيٍّ 

َكَذلنَك أَنـْزَْلَناه  َآاَيتٍّ بـَيِنَناتٍّ َوَأنَّ اَّللََّ يـَْهدني َمْن   ﴿ دليله قوله تعاىل :ثالث، كون آايته بينات بنفسها، و الو 
 .3﴾ي رنيد  

َكَذلنَك أَنـْزَْلَناه  َآاَيتٍّ بـَيِنَناتٍّ َوأَنَّ   ﴿ دليله قوله تعاىل :بغريها، مبينات لغريها، و  مبيناتالرابع، كون آايته و 
َ يـَْهدني َمْن ي رنيد    .4﴾اَّللَّ

إنانَّ أَنـْزَْلَناه  قـ ْرَآاًن  .:.الر تنْلَك َآاَيت  اْلكنَتابن اْلم بننين  ﴿ دليله قوله تعاىل :واخلامس، كونه مبني ملا قبله، و 
َنا إنلَْيَك َهَذا اْلق ْرَآَن َوإنْن ك ْنَت منْن قـَْبلنهن  .:.َعَربنيًّا َلَعلَّك ْم تـَْعقنل وَن  َا أَْوَحيـْ حَنْن  نـَق صُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصن مبن

 .5﴾َلمنَن اْلَغافنلننَي 

إنانَّ أَنـْزَْلَناه  قـ ْرَآاًن  .:.الر تنْلَك َآاَيت  اْلكنَتابن اْلم بننين  ﴿ ىل :دليله قوله تعاوالسادس، كونه مبني ملا بعده، و 
َنا إنلَْيَك َهَذا اْلق ْرَآَن َوإنْن ك ْنَت منْن قـَْبلنهن  .:.َعَربنيًّا َلَعلَّك ْم تـَْعقنل وَن  َا أَْوَحيـْ حَنْن  نـَق صُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصن مبن

 .6﴾ َلمنَن اْلَغافنلننيَ 

: إن اللفظ ال يقتضي وجوب أتخري البيان بل يقتضي أتخري وجوب البيان، ذلك ألن الفخر الرازي يقول
  .7وجوب البيان ال يتحقق إال عند احلاجة

 التفصيل

 و أييت تفصيل القرآن على أربعة مستوايت :

َر اَّللَّن أَبـَْتغني َحَكًما َوه َو الَّذني أَنـَْزَل إنلَْيك م  اْلكنَتاَب  ﴿ أحدها كونه، مفصل بذاته، و دليله قوله تعاىل : أَفـََغيـْ
حلَْقِن َفاَل َتك وَننَّ منَن ا َناه م  اْلكنَتاَب يـَْعَلم وَن أَنَّه  م نَـزٌَّل منْن َربِنَك ابن  .8﴾ْلم ْمرَتنيَن م َفصَّاًل َوالَّذنيَن َآتـَيـْ
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َناه ْم بنكنَتابٍّ َفصَّْلَناه  َعَلى عنْلمٍّ ه ًدى  ﴿ :و دليله قوله تعاىل على علم، فصالأو الثاين، كونه م ئـْ َوَلَقْد جن
 .1﴾َوَرمْحًَة لنَقْومٍّ 

 و الثالث، كون اآلايت مفصالت فيه، و هي على ثالث مراتب :

 .2﴾َقْد َفصَّْلَنا اآْلَاَيتن لنَقْومٍّ يـَْعَلم وَن  ﴿ أوهلا، آايت العلم، و دليله قوله تعاىل :

 .3﴾َقْد َفصَّْلَنا اآْلَاَيتن لنَقْومٍّ يـَْفَقه وَن  ﴿ و الثانية، آايت اإلميان، و دليله قوله تعاىل :

 .4﴾َقْد َفصَّْلَنا اآْلَاَيتن لنَقْومٍّ يَذَّكَّر وَن  ﴿ و الثالثة، آايت التذكرة، و دليله قوله تعاىل :
ياًل َو  ﴿ تعاىل :و املستوى الرابع، كونه مفصل لكل شيء، و دليله قوله   .5﴾ك لَّ َشْيءٍّ َفصَّْلَناه  تـَْفصن

 التفسري

 ... القرآن يفسر كل لسان و ال يفسره لسان

القول يف كالم البشر كونه ال خيلو من الظنيات، و ال ميكن اجلزم به مهما كان املتكلم عاملا، وأما القرآن 
 فله مزيتان :

َذلنَك اْلكنَتاب  اَل  ﴿ قوله تعاىل : ، وبيانهالذي ال خيالطه ريب هو عني احلق،املزية األوىل، كون ما ينطق به 
 .6﴾َرْيَب فنيهن ه ًدى لنْلم تَّقننَي 

َواَل  ﴿ على الوجه الذي ال مزيد عليه، و يبينه قوله تعاىل :و املزية الثانية، كونه يفسر األشياء تفسريا، 
ريًا  حلَْقِن َوَأْحَسَن تـَْفسن َناَك ابن ئـْ ََثلٍّ إنالَّ جن  .7﴾أَيْت وَنَك مبن

فالغاية ليست يف أن يؤتى ابملثل، بل املثل احلق. و مل يقل هنا أحق أو أصدق كما قال بعد ذلك أحسن 
ألن  على صيغة التفضيل.. ألن ما يف القرآن هو عني احلق، أما أحسن هنا فهي على صيغة التفضيل
 املخاطب به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و حنن معه، فهو أحسن تفسري يفهمه املتدبر يف القرآن. 
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 النظام 

ْن عنْندن َغرْين اَّللَّن َلَوَجد وا فنيهن اْختناَلفًا َكثنريًا  ﴿يقول هللا تعاىل :   .1﴾أََفاَل يـََتَدبَـّر وَن اْلق ْرَآَن َوَلْو َكاَن من
ذهن الناظر يف اآلية، أنه إمنا نفى عن القرآن االختالف، بعكس القليل، فإنه جيوز أن و قد يذهب يف 

اَي أَيّـَُها الَّذنيَن َآَمن وا اَل  ﴿ يكون فيه، و إمنا تعرضت هلذا األمر ألنه من قبيل قول العقالنيني يف قوله تعاىل :
فذهب ، 2﴾َواتَـّق وا النَّاَر الَّيتن أ عندَّْت لنْلَكافنرنيَن  .:. َلَعلَّك ْم تـ ْفلنح وَن أَتْك ل وا الرِناَب َأْضَعافًا م َضاَعَفًة َواتَـّق وا اَّللََّ 

إىل حتليل الراب الذي حرمه هللا تعاىل، زاعما أن الراب احلرام هو ما كان أضعافا مضاعفة، ال ما كان فقط 
الرِناَب َويـ ْريبن الصََّدقَاتن َواَّللَّ  اَل حي نبُّ ك لَّ َكفَّارٍّ  مَيَْحق  اَّللَّ   ﴿ أضعافا. فأما ما خيص الراب، فبيانه قوله تعاىل :

و الراب هنا على إطالقه، و أما ما يفيد موضوعنا، فإن ما يطرأ على ما كان من عند غري هللا من  ، 3﴾أَثنيمٍّ 
َر ذني عنَوجٍّ قـ ْرَآاًن عَ  ﴿ كثري االختالف يقابله أن ال اختالف البتة يف القرآن، و دليله قوله تعاىل : َربنيًّا َغيـْ

فال ، 5﴾احْلَْمد  َّللنَّن الَّذني أَنـَْزَل َعَلى َعْبدنهن اْلكنَتاَب َوملَْ جَيَْعْل َله  عنَوًجا  ﴿ و قوله تعاىل :، 4﴾َلَعلَّه ْم يـَتـَّق ونَ 
 اختالف يف مضمونه، و ال عوج يف لفظه و ال حرفه.

 الشمول و احلاكمية

يصح أن يفسرها إال مبا يرى فيها من قوانني، و ال يفسرها من تلقاء نفسه، و القرآن إن العامل ابلطبيعة ال 
َلكننن  ﴿ :تعاىل الذي هو كالم هللا، أعظم من أن نفسره من تلقاء أنفسنا. أنزله هللا بعلمه، و يف ذلك يقول

َا أَنـَْزَل إنلَْيَك أَنـْزََله  بنعنْلمنهن َواْلَماَلئنكَ  يًدا اَّللَّ  َيْشَهد  مبن َّللَّن َشهن  .6﴾ة  َيْشَهد وَن وََكَفى ابن

حلَْقِن  ﴿ و أنزله ابحلق، فما من احلق إال فيه، و ما فيه إال احلق. يقول هللا تعاىل : َوأَنـْزَْلَنا إنلَْيَك اْلكنَتاَب ابن
نَـه   ًنا َعَلْيهن فَاْحك ْم بـَيـْ َن م َصدِنقًا لنَما بـَنْيَ َيَدْيهن منَن اْلكنَتابن َوم َهْيمن َا أَنـَْزَل اَّللَّ  َواَل تـَتَّبنْع أَْهَواَءه ْم َعمَّا َجاَءَك من ْم مبن

َدًة َوَلكنْن لنيَـبْـ  َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَّ  جَلََعَلك ْم أ مًَّة َواحن نـْ ْرَعًة َومن ْنك ْم شن ل وَك ْم يفن َما َآاَتك ْم فَاْسَتبنق وا احلَْقِن لنك لٍِّ َجَعْلَنا من
ت ْم فنيهن خَتَْتلنف وَن اخْلَيـْرَاتن إن  َا ك نـْ يًعا فـَيـ نَـبِنئ ك ْم مبن ع ك ْم مجَن  فالكل حمتكم به، خاضع له. ،7﴾ىَل اَّللَّن َمْرجن
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 ين و العلم توأماندال

من املسائل اليت أمهتين فرتة من الزمن مسألة إذا تعارضت اآلية القرآنية مع احلقيقة العلمية، أيهما يكون 
 أو العلم. األخذ به أوفق القرآن

و لعل العلماء املسلمني اختلفوا يف األمر و تباينت آراؤهم مع أن أغلبهم قد مال إىل القول أبن األخذ 
 ابلقرآن أوفق و أصوب و أدق و أقرب إىل احلق.

و ال أرى يف حكمهم إال حكما يف مسألة مستحيلة. ألن القرآن و العلم ال خيتلفان يف األصل، ألن 
األجدر من هؤالء أن يصححوا املسألة ألن يف طرحها هبذا النهج خطأ، واألصوب أن احلقيقة واحدة. و 

نسأل أوال هل ميكن لآلايت القرآنية أن ختتلف مع حقائق العلم ؟ و نعين هنا حقائق العلم اليقينية ال 
 الظنية. 

و احلقيقة العلمية اليت  أنه ال إمكان لذلك ألن احلقيقة القرآنية اليت مصدرها يف اآلايت املنزلة :و اجلواب
مصدرها العقل، ال جيوز أن خيتلفا ألن القرآن و العقل مرسلهما واحد و هو هللا  وال جيوز أن ختتلف 

 رسالتان من نفس املرسل.

و عليه، فإنه إذا اختلف تفسريان لآلية القرآنية مع ما نتصور أنه حقيقة علمية، فسنكون أمام أحد ثالثة 
، أو حكمنا على احلقيقة العلمية ظين أو كالمها معا، و هو الدافع افهمنا لآلية خاطئأمور : إما أن يكون 

 لنا أن نصحح مساران يف كل ذلك و هللا تعاىل أعلم.

ويستحيل وقوع تفاوت بني اإلسالم والعلم... ويستحيل أن توجد حقيقة علمية يقال إن يف اإلسالم ما 
طحي فالبد أن يكون هناك تزوير فيما نسب للدين أو فيما يناقضها. وإذا بدا شيء من ذلك للنظر الس

 نسب للعلم...إن الدين احلق والعلم احلق يتصادقان وال يتكاذابن.

و إنه من األمور اخلطرية يف هذا اجلانب أن حيملنا الشغف ابلغرب، و هو كثري و كبري عند من يدعي العلم 
 ع مفاهيم القرآن و توظيفها على غري هنجها و حقيقتها.بيننا، إىل جمازفة العقل و انتهاك املقدس و متيي

مث َّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة  ﴿: ور، و استدل على ذلك بقوله تعاىلكمن أقر حبقيقة نظرية التط
 .1﴾ْأاَنه  َخْلًقا َآَخَر فـَتَـَباَرَك اَّللَّ  َأْحَسن  اخْلَالنقننَي م ْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلم ْضَغَة عنظَاًما َفَكَسْواَن اْلعنظَاَم حلًَْما مث َّ أَْنشَ 

، ليقول أهنا الدليل على أن اإلنسان كان خلقا آخر مث ﴾مث َّ أَْنَشْأاَنه  َخْلًقا َآَخرَ ﴿ قوله سبحانه:فصل و 
اابت على االنتخحتول إىل ما هو عليه. و كمن سوى الدميقراطية ابلشورى و نسي أن الدميقراطية القائمة 

أَْم َمْن ه َو قَاننٌت َآاَنَء  ﴿ هللا تعاىل يقول :و ،واخلبيث الفاجر ، التقي النقيبنيو  ،تسوي بني العامل واجلاهل
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رََة َويـَْرج و َرمْحََة َربِنهن ق ْل َهْل َيْسَتوني الَّذنيَن يـَْعَلم وَن َوالَّ  ًدا َوقَائنًما حَيَْذر  اآْلَخن َا ذنينَ اللَّْيلن َساجن  اَل يـَْعَلم وَن إنمنَّ
ي بنهن يفن النَّاسن  ﴿ :ويقول جل شأنه، 1﴾يـََتذَكَّر  أ ول و اأْلَْلَبابن  َناه  َوَجَعْلَنا َله  ن ورًا مَيْشن ًتا فََأْحيَـيـْ أََوَمْن َكاَن َميـْ

َها َكَذلنَك ز يِنَن  نـْ َارنجٍّ من هو ابب كبري نؤثره و  .2﴾لنْلَكافنرنيَن َما َكان وا يـَْعَمل ونَ َكَمْن َمثـَل ه  يفن الظُّل َماتن لَْيَس ِبن
 اآلن لغريه.

 علم الكتاب و علم األسباب 

ة واملشاهدة، والفكر ما اصطلح عليه الناس ابلتسمية علما، إمنا هو علم األسباب القائم على التجرب
أَْم هَل ْم  ﴿ : لدليل.. يقول هللا تعاىلواخلرب والنظر واحلجة واهي طرق العلم : احلس والنظر، ورؤية العقل، و 

نَـه َما فـَْليَـْرتـَق وا يفن اأْلَْسَبابن  َوقَاَل فنْرَعْون  اَي َهاَمان  اْبنن  ﴿ يقول تعاىل :و ، 3﴾م ْلك  السََّماَواتن َواأْلَْرضن َوَما بـَيـْ
( َأْسَباَب السََّماَواتن فََأطَّلنَع إنىَل إنَلهن م وَسى َوإنيِنن أَلَظ نُّه  َكاذناًب وََكَذلنَك ز يِنَن 36يلن َصْرًحا َلَعلِني أَبـْل غ  اأْلَْسَباَب )

فهذا مجلة ما ميكن لإلنسان . 4﴾فنْرَعْوَن إنالَّ يفن تـََبابٍّ لنفنْرَعْوَن س وء  َعَملنهن َوص دَّ َعنن السَّبنيلن َوَما َكْيد  
 الوصول إليه إذا تدبر يف مجلة هذا الكون الفسيح.

قَاَل الَّذني عنْنَده  عنْلٌم منَن اْلكنَتابن َأاَن َآتنيَك بنهن قـَْبَل أَْن يـَْرَتدَّ إنلَْيَك َطْرف َك فـََلمَّا َرَآه   ﴿ و يقول هللا تعاىل :
َا َيْشك ر  لننَـفْ م ْستَ  ل َوينن أََأْشك ر  أَْم َأْكف ر  َوَمْن َشَكَر فَإنمنَّ ْن َفْضلن َريبِن لنيَـبـْ هن َوَمْن َكَفَر فَإننَّ قنرًّا عنْنَده  قَاَل َهَذا من سن

مقتضى هذه اآلية، أن العلم الذي ميكن لإلنسان استخدامه يف أغراضه، ليس فقط و  ،5﴾َريبِن َغيننٌّ َكرنمٌي 
 باب.املتعلق ابألسباب، بل أن علم الكتاب يتجاوز ما ميكن أن يعلم عن طريق األس ذلك

 6ما فرطنا يف الكتاب من شيء 

َن اْلكنَتابن َأاَن َآتنيَك بنهن قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ إنلَْيَك َطْرف َك فـََلمَّا َرَآه   ﴿ :يقول هللا تعاىل قَاَل الَّذني عنْنَده  عنْلٌم من
َا َيْشك ر   ل َوينن أََأْشك ر  أَْم َأْكف ر  َوَمْن َشَكَر فَإنمنَّ ْن َفْضلن َريبِن لنيَـبـْ هن  م ْسَتقنرًّا عنْنَده  قَاَل َهَذا من  َوَمْن َكَفَر فَإننَّ لننَـْفسن

حوال البشر، من العمر والرزق فإنه كما أحصى هللا تعاىل يف كتابه كل ما يتعلق أب، 7﴾َريبِن َغيننٌّ َكرنمٌي 
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نظام احلياة، فكذلك أحصى الكتاب مجيع ما يتعلق أبحوال ما دب على األرض أو طار وصفات اخللق و 
 يف جو السماء.

ة و الطري احليوان، قلنا إن املثلية جتعلنا نعلم نظام خلق اإلنسان وحياته ابلنظر فإن قيل أن املقصود من الداب
 يف احليوان.

و إن قيل بل املقصود كل ما حترك على األرض أو ارتفع يف السماء، دل ذلك على إمكان إحداث ذلك 
 ابلنظر يف ما يدب و يطري.

جبناحني، قلنا إن ذكر اجلناحني ال يفيد الطريان خذ فإن قيل ملاذا ذكر اجلناحني، و ما من طائر إال طار 
من ذلك مثال الدجاجة، فإهنا ال تطري مع أهنا متلك جناحني. و رمبا دل هذا على إمكان النظر يف ما يطري 
ابجلناحني و ما ال يطري، وصوال إلحداث ما يطري مما نبتغي به فضل هللا. أما ذكر اجلناحني ابلتحديد 

 الئكة يف ابب النظر، ألن نظر اإلنسان حمدود ابملخلوقات اليت ميكن مشاهدهتا.فلكي ال يدخل امل

 . فإنه مما يسأل هنا :َما فـَرَّْطَنا يفن اْلكنَتابن منْن َشْيءٍّ و من تدبر هذه اآلية، عرف ما بعدها، 

 ملاذا خص الدابة ابألرض ؟

 هل الطائر يطري يف األرض أم خارجها ؟

 جبناحني ؟ أي فضاء ميكن الطريان فيه

 هل ميكن الطريان أبقل أو أكثر من جناحني ؟

 فيم تتجلى املثلية بني الدابة و الطائر و اإلنسان ؟

 هل ميكن لإلنسان أن يطري ؟

 ملاذا قال يف األرض و مل يقل على األرض ؟

 هل تدخل حيتان البحر يف دواب األرض ؟

و لعلنا إذا رمنا اإلجابة عن أسئلة مثل هذه، استوجب أن حندد معىن اجلاذبية و السرعة والفضاء، و املعرفة 
 بقوانينها، و أنظمتها. و املثلية هل هي مع احليوان فتكون املثلية بيولوجية وحركية... 

ْن َشْيءٍّ َما فـَرَّْطَنا يفن  ﴿ :النحو الذي قدمنا، أتكد لنا معىنفإن سألنا كل آية على  كونه ،1﴾ اْلكنَتابن من
 حيمل كل أسرار العلم.. فسبحان الذي أنزل الكتاب ابحلق و أحسن تفسريا.
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 : اتريخ األنبياء و اتريخ العلمالفصل الرابع

نـْه ْم قـ وَّ  ﴿ :يقول هللا تعاىل ْم َكان وا َأَشدَّ من ْن قـَْبلنهن ري وا يفن اأْلَْرضن فـَيَـْنظ ر وا َكْيَف َكاَن َعاقنَبة  الَّذنيَن من ًة أََوملَْ َيسن
ْلبَـيِنَناتن َفَما َكاَن اَّللَّ  لن  لنَمه ْم َوَلكنْن َكان وا َيظْ َوأاََثر وا اأْلَْرَض َوَعَمر وَها َأْكثـََر ممنَّا َعَمر وَها َوَجاَءتْـه ْم ر س ل ه ْم ابن

 .1﴾أَنـْف َسه ْم َيْظلنم وَن 

كانت متتلك حضارة تفوق  تذكر بعض اآلايت القرآنية أن بعض اجملتمعات اليت عاشت يف املاضي،
حضارة اجملتمع الذي نعيش فيه و عاش فيه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم. فاجملتمعات السابقة قد تركت 

 أاثرا أعظم.

التاريخ بشكل خطي، وبفهم تقدمي مستمر، يتبع وترية  التاريخ، جدير ابلتقييم. فشرح بري عنإن التع
 مستمرا، هو كالم فيه نظر، و إن كنا نظنه كذلك.  تطورية، وحيتوي هذا التطور تقدما

خيطئ ولن مل يف أي موضوع على اإلطالق، خي َطِأ ولن خي َطِأ، ومل خي ْطيء ولن خي ْطيء، الذي مل  إن القرآن
يتفق والفهم التقدمي اخلطي للتاريخ حيث خيرب أن بعض  يف هذا املوضوع أيضا. فالقرآن ال خيطئ

وأشد قوة. من املمكن أن يوجد التقدم اخلطي يف إحدى مراحل  اجملتمعات السابقة كانت أكثر آاثرا،
يف  20حىت القرن  رداتصاعداي مضط، تطورا 16العلمي الذي بدأ يف القرن  التاريخ. فقد سجل التقدم

هذا التقدم على التاريخ وعلى كل موضوع خطأ كبري. و مل يقل هبذا إال بعض  واقع األمر. لكن تعميم
 ، و مل تكن هلم دراية كافية ابلتاريخ.16املذهولني ابلثورة العلمية اليت بدأت يف القرن 

ولقد  .لبشرية أفضل من سابقتهاالفهم التارخيي اخلطي التقدمي أن كل مرحلة من مراحل اتريخ ا يري
عندما ُت اكتشاف  استقرت تلك الرؤية اخلاطئة بدرجة قوية يف أذهان قسم مهم من البشرية حىت إنه

 هبذه الرؤية فهم كيفية حدوث هذا. اخلصائص العالية يف البناء املعماري لألهرام تعذر على من يؤمنون

مرتا، وطول  147، وارتفاعه 3م 2.515.000 إن هرم خوفو األكرب، مثال، والذي يصل حجمه إىل
رفع ست ماليني حجر، ونقلها، وتكوميها وضفرها مع  مرت ميتاز بتصميم خاص جدا. وإن 230قاعدته 

الزمان من أجل إكمال هذا البناء أمر يتطلب قوة ومهارة ال  بعضها البعض بشكل يتحدى عصورا من
للفهم التارخيي اخلاطئ ختفق حىت يف القيام ابستنتاج األذهان اليت تشكلت وفقا  تصدق. وهذا يعين أن

أن يستنتج  على حنو : إن املصريني تقدموا جدا يف اهلندسة املعمارية. يف حني أنه من اليسري جدا بسيط
األبنية املعمارية، وتكوين اآلاثر يف  ذلك من يقرءون اآلايت القرآنية اليت خترب أبنه ُت بناء الكثري جدا من

 يف العديد من العصور اليت أعقبت ذلك. لسابقة على نزول القرآن تفوق ما أجنزالعصور ا
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أكثر  ابإلبر الصينية الذي ُت تطويره يف الصني، أهنم على دراية ابلعلوم التشرحيية بشكل ويربز نظام العالج
ذ ميكن اخرتاع العامل. إ تفصيال مما حسبناه حنن لدى البشر يف أي مرحلة من مراحل التاريخ، وأي مكان يف

العصيب املوجود يف اجلسم، وتوزيع الكهرابء يف  نظام العالج ابإلبر الصينية فقط عن طريق معرفة  اجلهاز
معلومات تفصيلية بشأن النظام العصيب املوجود يف اجلسم إىل  اجلسم. والبد من أجل هذا أيضا من توفر

جماالت  ابلبنية التطورية، اخلطية يف كل لألعضاء. وال يستطيع أي إنسان يؤمن املعروفجانب الوضع 
 التشريح... التاريخ، أن يستنتج أن الصينيني كانوا أكثر تقدما ومعرفة منا يف علم

التاريخ، والتعبري عنه مسلك جدير ابلتقدير. غري أن حماولة تفسري   وكما أسلفنا القول، فإن السعي إىل فهم
 التقدمي اخلطي، خطأ كبري وشائع. التارخيية ومجيع املناطق ابلفهم كل املراحل

أفعال لعب دوره يف فناء اجملتمعات، كما فين العديد من  يف حني يذكر القرآن أن ما قام به البشر من
السيئة ألعضائه، قد اندثرت األعمال الفائقة. هذا الوجهة، هي وجهة رأي تنقذ  اجملتمعات بسبب األفعال

  .اصفة التارخييةمن كونه جمرد ورقة يف مهب الع اإلنسان

قدما يف مراحل معينة من التاريخ، وأهنا تتبعت خطا تقدميا، خطيا. غري  ومن الصواب أن البشرية سارت
 تعميم هذه الفكرة على التاريخ كله. وكما أسلفنا القول رمبا يكون هذا احلكم صحيحا أنه من اخلطأ

 -2من التاريخ تبلغ بقنا هذا املنطق على شرحية، غري أننا إذا ما ط20 -16ابلنسبة للفرتة ما بني القرنني 
على البشرية كلها مثل، إن العصر  آالف سنة نكون قد ارتكبنا خطأ جسيما جدا. إن تعميم قول ما 3

 وهم من األوهام. ..الفالين كذا قبل امليالد كان العصر احلجري كذا

آن، عن العلوم و تطورها عرب كل ما جنده يف القر  يف هذه الفقرة سنحاول دراسة هذا األمر من خالل
 مراحل التاريخ. 

  أسس علم صناعة السفن و الديناميكا

َْعي ننَنا َوَوْحينَنا فَإنَذا َجاَء أَْمر اَن َوفَاَر التـَّنُّور  فَاْسل كْ  ﴿ :يقول هللا تعاىل َنا إنلَْيهن َأنن اْصَنعن اْلف ْلَك أبن ْن  فََأْوَحيـْ فنيَها من
َاطنْبينن يفن الَّذنيَن ظََلم وا إننَـّه ْم م ْغرَ ك لٍِّ َزْوَجنْين  نـْه ْم َواَل خت  فَإنَذا .:. ق وناثـْنَـنْين َوأَْهَلَك إنالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيهن اْلَقْول  من

َن اْلَقْومن الظَّالن   .1﴾مننَي اْستَـَوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلف ْلكن فـَق لن احلَْْمد  َّللنَّن الَّذني جَنَّااَن من

 علم الفلك

َئةٍّ َوَوَجَد عنْنَدَها قـَْوًما قـ ْلَنا اَي َذا  ﴿ :يقول تعاىل َحىتَّ إنَذا بـََلَغ َمْغرنَب الشَّْمسن َوَجَدَها تـَْغر ب  يفن َعنْيٍّ محَن
َذ فنيهنْم ح ْسًنا   ،1﴾اْلَقْرنـَنْين إنمَّا َأْن تـ َعذِنَب َوإنمَّا َأْن تـَتَّخن
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رًا  ﴿ :ويقول تعاىل تـْ َا سن ْن د وهنن  .2﴾َحىتَّ إنَذا بـََلَغ َمْطلنَع الشَّْمسن َوَجَدَها َتْطل ع  َعَلى قـَْومٍّ ملَْ جَنَْعْل هَل ْم من

 علم احلياة

َا  ﴿ : تعاىليقول هللا َها قَاَل َأىنَّ حي ْيني َهذنهن اَّللَّ  بـَْعَد َمْوهتن َي َخاونيٌَة َعَلى ع ر وشن أَْو َكالَّذني َمرَّ َعَلى قـَْريَةٍّ َوهن
َئَة َعامٍّ مث َّ بـََعثَه  قَاَل َكْم لَبنْثَت قَاَل لَبنْثت  يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْومٍّ قَاَل َبْل لَبن  ئَ فََأَماتَه  اَّللَّ  من َة َعامٍّ فَاْنظ ْر إنىَل ْثَت من
َارنَك َولنَنْجَعَلَك َآيًَة لنلنَّاسن َواْنظ ْر إنىَل اْلعنظَامن كَ  ز َها مث َّ َنْكس وَها طََعامنَك َوَشرَابنَك ملَْ يـََتَسنَّْه َواْنظ ْر إنىَل محن ْيَف نـ ْنشن

َ َعَلى ك لِن  َ َله  قَاَل أَْعَلم  َأنَّ اَّللَّ  .3﴾ َشْيءٍّ َقدنيٌر حلًَْما فـََلمَّا تـَبَـنيَّ

 علم حتريك األشياء 

َن اْلكنَتابن َأاَن َآتنيَك بنهن قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ إنلَْيَك َطْرف َك فـََلمَّا َرَآه   ﴿ يقول هللا تعاىل : قَاَل الَّذني عنْنَده  عنْلٌم من
ل َوينن أََأْشك   ْن َفْضلن َريبِن لنيَـبـْ هن َوَمْن َكَفَر فَإننَّ م ْسَتقنرًّا عنْنَده  قَاَل َهَذا من َا َيْشك ر  لننَـْفسن ر  أَْم َأْكف ر  َوَمْن َشَكَر فَإنمنَّ

 .4﴾َريبِن َغيننٌّ َكرنمٌي 

 علم الكيمياء

َآت وينن ز بـََر احْلَدنيدن َحىتَّ إنَذا َساَوى بـَنْيَ الصََّدفـَنْين قَاَل انـْف خ وا َحىتَّ إنَذا َجَعَله  اَنرًا قَاَل  ﴿ :يقول هللا تعاىل
 .5﴾َآت وينن أ ْفرنْغ َعَلْيهن قنْطرًا 

 علم صناعة احلديد

َبال  أَوِنيبن  ﴿ يقول هللا تعاىل : نَّا َفْضاًل اَي جن َنا َداو وَد من َر َوأََلنَّا َله  احْلَدنيَد َوَلَقْد َآتـَيـْ  .6﴾ َمَعه  َوالطَّيـْ
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 : 1: في تحدي القرآنرابعالباب ال
العاملني أن يكسر ليس بوسع أحد من الذي ينشر حتديه بني كلماته.. و  هو الكتاب الوحيد يف هذا العامل،

موه زيف رؤيتهم وكذب ما قدموه. ولعلنا خالل ما قدثبت من ازف بعض اآلحاد و إن جهذا التحدي.. و 
 عن املخصوصني هبذا التحدي. نسأل عن وجوه حتديه، و 

 :وجوه التحدي يف القرآنالفصل األول:  

للعاملني كافة، من إنس و جن. ولعلنا نسأل ذلك وجه حتديه لكل واحد فينا.. و مع بلسان عريب مبني.. و 
 . 2عن وجوه هذا التحدي

 :مخسةإن التحدي بني على مستوايت  ذلك أقول : جوااب على

اثنيها، التحدي ابخللق، الذي هو الكون. واثلثها، التحدي تحدي ابلكتاب، الذي هو القرآن. و أوهلا، ال
 .. ورابعها، قوله يف أهل العلم. وخامسها، قوله يف الشعراءابلفكر، الذي هو الربهان

 دعوته سبحانه و تعاىل أن يؤتى مبثل القرآن، وهو على وجوه :، فأول ما يدل عليه التحدي ابلكتابفأما 

 أحدها، أن حتداهم بكل القرآن، و هو على مرتبتني :

ْن عنْندن اَّللَّن ه َو َأْهَدى  ﴿ األوىل، أن حتدى كل واحد من اخللق و يبينه قوله تعاىل : ق ْل فَْأت وا بنكنَتابٍّ من
ت ْم صَ  نـْه َما أَتَّبنْعه  إنْن ك نـْ  .3﴾ادنقننيَ من

ْنس  َواجلْننُّ َعَلى َأْن ﴿ و الثانية، أن حتدى جمموع إنسهم و جنهم، و يبينه قوله تعاىل : ق ْل لَئننن اْجَتَمَعتن اإْلن
 .4﴾أَيْت وا مبننْثلن َهَذا اْلق ْرَآنن اَل أَيْت وَن مبننْثلنهن َوَلْو َكاَن بـَْعض ه ْم لنبَـْعضٍّ َظهنريًا 

ْثلنهن  ﴿ داهم بعشر سور، و هو قوله تعاىل :و الوجه الثاين، أن حت أَْم يـَق ول وَن افْـتَـرَاه  ق ْل فَْأت وا بنَعْشرن س َورٍّ من
ت ْم َصادنقننَي  ْن د ونن اَّللَّن إنْن ك نـْ  .1﴾م ْفتَـَراَيتٍّ َواْدع وا َمنن اْسَتطَْعت ْم من

                                                                 
 ص م،1997 ،5الطبعة مصر،-املعارف دار صقر، أمحد السيد: حتقيق الباقالين، القرآن، إعجاز  ذكر الباقالين يف: 1

 يستوي جحوده. ، أنه ثبت حتدي القرآن إليه، وأهنم مل أيتوا مبثله، ابلنقل املتواتر الذي يقع به العلم الضروري، فال18
. حيث يقول: والتحدي يف القرآن نوعان: 21اثبات نبوة النيب صلى هللا عليه وسلـم، أمحد بن احلسني اهلاروين، ص  2

 ظاهر ومشار إليه، وهو ال يدع جماال للشبهة. 
 .49، اآلية 28سورة القصص، السورة  3
 .88، اآلية 17سورة اإلسراء، السورة  4
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  و الوجه الثالث، أن حتداهم بسورة واحدة، وهو على مرتبتني :

املرتبة األوىل، أن حتداهم أن أييت بشر مبثل سورة مما جاء به القرآن، أو أن أيتوا بسورة من كتاب مياثله و 
ت ْم  ﴿ يبينه قوله تعاىل : ْن د ونن اَّللَّن إنْن ك نـْ ْثلنهن َواْدع وا َمنن اْسَتطَْعت ْم من أَْم يـَق ول وَن افْـتَـرَاه  ق ْل فَْأت وا بنس ورَةٍّ من

ْم فَا.:. َصادنقننَي  ْن قـَْبلنهن هن َوَلمَّا أَيْهتننْم أَتْونيل ه  َكَذلنَك َكذََّب الَّذنيَن من َا ملَْ حي نيط وا بنعنْلمن ب وا مبن ْنظ ْر َكْيَف َكاَن َبْل َكذَّ
 .2﴾َعاقنَبة  الظَّالنمننَي 

ت ْم يفن  ﴿ هو قوله تعاىل :ى جمموعهم مستعينني بعضهم ببعض وبشهدائهم، و املرتبة الثانية، حتدو  َوإنْن ك نـْ
ْثلنهن َواْدع وا ش َهَداءَك ْم منْن د ونن اَّللَّن إنْن ك نْـ  ْن من  .3﴾ت ْم َصادنقننَي َرْيبٍّ ممنَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبدناَن فَْأت وا بنس ورَةٍّ من

ْثلنهن إنْن َكان وا َصادنقننَي  ﴿ :داهم حبديث مثله، وهو قوله تعاىلو الوجه الرابع، أن حت َدنيثٍّ من  .4﴾فـَْلَيْأت وا حبن

فَإنْن ملَْ تـَْفَعل وا َوَلْن تـَْفَعل وا فَاتَـّق وا النَّاَر الَّيتن َوق ود َها النَّاس  َواحلْنَجارَة   ﴿ :لوجه اخلامس، واقع يف قوله تعاىلو ا
 دي البث ال يتوقف إىل قيام الساعة.يفيد هذا الوجه، أن التحو . 5﴾أ عندَّْت لنْلَكافنرنيَن 

حديث القرآن كذلك، فإن اخللق وردان، أن القرآن يف كله معجز، وأن السورة يف نفسها معجزة، و بني، ما أو 
 و إن تعلموا و إن تتلمذوا ال ميكنهم اإلتيان مبعارضة سورة واحدة من هذه السور.

اَي أَيّـَُها النَّاس  ض رنَب َمَثٌل فَاْسَتمنع وا َله  إننَّ  ﴿تعاىل:  ، كما هو قولهخللقابالتحدي توى الثاين فهو فأما املس
ئً  ْن د ونن اَّللَّن َلْن خَيْل ق وا ذ اَباًب َوَلون اْجَتَمع وا َله  َوإنْن َيْسل بـْه م  الذُّاَبب  َشيـْ ْنه  الَّذنيَن َتْدع وَن من ا اَل َيْستَـْنقنذ وه  من

 .6﴾ َضع َف الطَّالنب  َواْلَمْطل وب  

 و هو على أربعة وجوه، كما تبينه اآلية الكرمية :

ْن د ونن اَّللَّن َلْن خَيْل ق وا ذ اَباًب َوَلون اْجَتَمع وا َله  َوإنْن َيْسل بـْه م  الذُّاَبب   ﴿ :أحدها، قوله .. ﴾إننَّ الَّذنيَن َتْدع وَن من
 فتحداهم ِبلق ذاببة و هي أوهن اخللق.

أن الكالم خمصوص به كل .. فإن كان يفهم من معرض الوجه األول ﴾اْجَتَمع وا َله  َوَلون  ﴿ :والثاين، قوله
 واحد ممن يدعى من دون هللا، فإن الوجه الثاين يدل على حتدي مجعهم، متعاونني فيما بينهم.

                                                                                                                                                                                            
 .13، اآلية 11سورة هود، السورة  1
 .39، اآلية 10سورة يونس، السورة  2
 .23، اآلية 2سورة البقرة، السورة  3
 .34، اآلية 52سورة الطور، السورة  4
 .24، اآلية 2سورة البقرة، السورة  5
 .73، اآلية 22سورة احلج، السورة  6
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ْنه  ﴿ :والثالث، قوله ًئا اَل َيْستَـْنقنذ وه  من ال عليهم فعل اخللق، حتداهم إذ ملا استح ..﴾َوإنْن َيْسل بـْه م  الذُّاَبب  َشيـْ
، فتحداهم أن ال يسلبهم الذابب مع وهنه وضعفه شيئا.. فإذ ال أحد يستطيع حتداهم مبا مبا هو دون ذلك

 هو أبلغ يف التحدي.ما يسلبهم الذابب.. و  ذهو استنقاو  هو دون ذلك

 التحدي يف هذا الباب، فافهم ترشد... وهو أودع درجات ﴾َضع َف الطَّالنب  َواْلَمْطل وب  ﴿ :والرابع، قوله

 : التحدي ابلفكرفأما املستوى الثالث، فهو 

ْن َوقَال وا َلْن َيْدخ َل اجْلَنََّة إنالَّ َمْن َكاَن ه وًدا َأْو َنَصاَرى تنْلَك أََماننيـُّه ْم ق ْل َهات وا بـ ْرَهاَنك ْم إن ﴿ يبينه قوله تعاىل :و 
ت ْم َصادنقننيَ  أَمَّْن يـَْبَدأ  اخْلَْلَق مث َّ ي عنيد ه  َوَمْن يـَْرز ق ك ْم منَن السََّماءن َواأْلَْرضن أَءنَلٌه َمَع اَّللَّن  ﴿ تعاىل :قوله و ، 1﴾ ك نـْ

ت ْم َصادنقننيَ  . ذلك أن األوىل تقدمي احلجة على احلكم، ال ادعاء امتالك احلق 2﴾ق ْل َهات وا بـ ْرَهاَنك ْم إنْن ك نـْ
ق ْل َمْن يـَْرز ق ك ْم منَن السََّماَواتن َواأْلَْرضن ق لن اَّللَّ  َوإنانَّ  ﴿غلب القوم. أمل تر قوله تعاىل: بال برهان، وهو حال أ

ك ْم َلَعَلى ه ًدى أَْو يفن َضاَللٍّ م بننيٍّ   .3﴾أَْو إنايَّ

ق، و فإن الربهان، و هو مبلغ ما حيصله العقل من التحديق يف هذا العامل، إذا الزمه الصدق يدل على احل
إمنا كان ذلك لعجزه عن إدراك ذات هللا، و واجب عليه اإلميان ابهلل ألنه ال يدرك هللا، فاإلميان واقع عقال، 

 ال إلدراك منه، بل ألنه ال يدرك.

إن العقل يستطيع أن يرى هللا رؤية واضحة، إذا هو وقف من هذا الوجود وقفة املتأمل البصري الصادق، 
و املسببات، و بني العلل و املعلوالت، و ينظر اخلالق ابخللق الذي خلقه.. فتلك الذي يفرق بني األسباب 

 هي وظيفة العقل يف هذا الباب..

: مب عرفت ربك ؟ فقال : عرفت ريب.. و لوال ريب ما  رضي هللا عنـهسئل الصديق األكرب، أبو بكر، 
 .4ن اإلدراك إدراكعرفت ريب، فقيل له : و هل يتأتى لرجل أن يدركه ؟ فقال : العجز ع

                                                                 
 .111، اآلية 2سورة البقرة، السورة  1
 .64، اآلية 27سورة النمل، السورة  2
 .24، اآلية 34سورة سبأ، السورة  3
-العريب الكتاب الفقي،دار حامد حممد: حتقيق اجلوزية، القيم ابن نستعني، وإايك نعبد إايك منازل بني السالكني مدارج 4

 .341ص ،3اجلزء م،1973 الثانية، الطبعة بريوت،
 واحلياء اهليبة أركان ثالثة على املعرفة عطاء ابن الساكني. قال يف: مدارج القيم ابن ذكرها كما  املصري النون لذي والرواية
 مباذا املبارك بن هللا لعبد وقيلريب.  عرفت ملا ريب ولوال بريب ريب عرفت قال ربك هللا عرفت مب النون لذي وقيل واألنس
 إقرار وال معرفة ألحد يصح ال اليت املعرفة أبصل هللا عبد فأىن خلقه من ابئن عرشه على مسواته فوق أبنه قال ربنا نعرف

 . العرش على والعلو املباينة وهو به إال سبحانه ابهلل
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مث إن العقل، و هو ديدن الربهان ومعمله، يف حد ذاته رسالة من هللا، فهو حيمل نور اإلميان، وال يشع هذا 
ت ْم َصادنقننَي.. النور إال إذا لزمه الصدق، لذلك قال هللا تعاىل :   إنْن ك نـْ

؟  فأجاب : أ فأعبد ما ال أرى 1املؤمنني ؟سأل ذعلب اليماين عليا كرم هللا وجهه : هل رأيت ربك اي أمري 
 تدركه العقول حبقائق اإلميان.. فقال ذعلب : و كيف تراه ؟ قال : ال تراه العيون مبشاهدة العيان، و لكن

قريب من األشياء غري مالمس، بعيد منها غري مباين، متكلم ال بروية، مريد ال هبمة، صانع ال جبارحة، 
لعظمته، و جتب  ري ال يوصف ابحلاسة، رحيم ال يوصف ابلرقة، تعنو الوجوهلطيف ال يوصف ابخلفاء، بص

 .2القلوب من خمافته

 ، و هو املستوى الرابع :يف أهل العلم قولهو يدل على التحدي يف القرآن أيضا 

 وجوه خص هبا القرآن أهل العلم : مخسةو أشري هنا إىل 

اَيتنَنا إنالَّ الظَّالنم ونَ َبْل ه َو َآاَيٌت  ﴿ :األول، قوله تعاىل  .3﴾بـَيِنَناٌت يفن ص د ورن الَّذنيَن أ وت وا اْلعنْلَم َوَما جَيَْحد  ِبَن

ْلقنْسطن اَل إنَلَه إنالَّ ه وَ  ﴿والثاين، قوله تعاىل:  َد اَّللَّ  أَنَّه  اَل إنَلَه إنالَّ ه َو َواْلَماَلئنَكة  َوأ ول و اْلعنْلمن قَائنًما ابن اْلَعزنيز   َشهن
 .4﴾احلَْكنيم  

ن وا بنهن فـَت ْخبنَت َله  قـ ل وبـ ه ْم َوإننَّ  ﴿ :قوله تعاىل ،لثو الثا ْن َربِنَك فـَيـ ْؤمن اَّللََّ َولنيَـْعَلَم الَّذنيَن أ وت وا اْلعنْلَم أَنَّه  احلَْقُّ من
رَاطٍّ م ْسَتقنيمٍّ   .5﴾هَلَادن الَّذنيَن َآَمن وا إنىَل صن

َاٌت ﴿ :تعاىل، قوله رابعو ال ْنه  َآاَيٌت حم َْكَماٌت ه نَّ أ مُّ اْلكنَتابن َوأ َخر  م َتَشاهبن ه َو الَّذني أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلكنَتاَب من
َنةن َوابْتنَغاَء أَتْونيلنهن  ْنه  ابْتنَغاَء اْلفنتـْ يـَْعَلم  أَتْونيَله  إنالَّ اَّللَّ  َوَما  فََأمَّا الَّذنيَن يفن قـ ل وهبننْم َزْيٌغ فـَيَـتَّبنع وَن َما َتَشابََه من

ْن عنْندن َربِنَنا َوَما يَذَّكَّر  إنالَّ أ ول و اأْلَْلَبابن  خ وَن يفن اْلعنْلمن يـَق ول وَن َآَمنَّا بنهن ك لٌّ من  .6﴾َوالرَّاسن

                                                                 
 ك ْنتَ   َشْيءٍّ  َأيِن  َعنْ : فـََقالَ  َلَسأَْلت ه ، اَّللَّن  َرس ولَ  رَأَْيت   َلوْ : َذرٍّ  أَليبن  قـ ْلت  : قَالَ  عنه، هللا رضي َشقنيقٍّ  ْبنن  اَّللَّن  َعْبدن  َعنْ  1

ثـََنا. ن ورًا رَأَْيت  : فـََقالَ  َسأَْلت ه ، َقدْ : َذرٍّ  أَب و فـََقالَ  َربََّك؟، َرأَْيتَ  َهلْ  َأْسأَل ه ، ك ْنت  :  فـََقالَ  َتْسأَل ه ؟ ، ْبن   حَيْىَي  َحدَّ  ثـََنا: قَالَ  َحكنيمٍّ
َجاب ه  : ملسلم زايدة أَرَاه . ويف َأىنَّ  ن ورًا: َوقَالَ  م وَسى، َأيبن  َحدنيثن  مبننْثلن  الرَّمْحَنن، َعْبد   . قال حن  يـَرَ  ملَْ  أَنَّه   َمْعَناه  : حاُت أبو النُّور 
َجاب ه  : موسى أيب حديث من اْلَمْخل وَقةن. وملسلم اأْلَنـَْوارن  مننَ  ع ْلونايًّ  ن ورًا رََأى َوَلكننْ  َربَّه ،  س ب َحات   أَلَْحَرَقتْ  َكَشَفه    َلوْ  النُّور ، حن

َجاب ه   ماجه ابن َخْلقنهن. وبرواية مننْ  َبَصر ه   إنلَْيهن  انـْتَـَهى َما َوْجهنهن   َما َوْجهنهن  س ب َحات   أَلَْحَرَقتْ  َكَشَفه    َلوْ  النُّور ، يف سننه: حن
فَ   َلوْ :  وجهه هللا كرم  طالب أيب بن علي َخْلقنهن. قال مننْ  َبَصر ه   إنلَْيهن  انـْتَـَهى  يَقنيًنا. اْزَدْدت   َما اْلغنطَاء ، ك شن

 .143ص القباجني، حسن ،1اجلزء عنه، هللا رضي علي اإلمام مسند 2
 .49، اآلية 29سورة العنكبوت، السورة  3
 .18، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  4
 .54، اآلية 22سورة احلج، السورة  5
 .7، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  6
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ْن أَْمرن َريبِن َوَما أ وتنيت ْم منَن اْلعنْلمن إنالَّ قَلنياًل  ﴿ :، قوله تعاىلامسو اخل  .1﴾َوَيْسأَل وَنَك َعنن الرُّوحن ق لن الرُّوح  من

يف الرابع يتحداهم لعلوه فهو يف األول يستعلي هبم، ويف الثاين يستشهد هبم، ويف الثالث يتحدى هبم، و 
إهنم إن أدركوا شيئا من عامل املادة فلن يدركوا إال بعض فالبشر لن يدركوا كنه الوجود، و  ومسوه عليهم.

َوْعَد ﴿ :البشر إىل شيء منها، يقول تعاىل أغوارها فال يصل تلوح على سطحها، أما أعماقها و الظواهر اليت
رَةن يـَْعَلم وَن ظَاهنرً .:. اَّللَّن اَل خي ْلنف  اَّللَّ  َوْعَده  َوَلكننَّ َأْكثـََر النَّاسن اَل يـَْعَلم وَن  نـَْيا َوه ْم َعنن اآْلَخن َن احْلََياةن الدُّ ا من

 .2﴾ه ْم َغافنل وَن 

احلق هو القرآن، يقول يفسره احلق، و من احلياة الدنيا، أما األغوار واألعماق فيفصله احلق، و يعلمون ظاهرا 
ْن َربِن اْلَعاَلمننَي تـَْنزنيل  اْلكنَتابن اَل َرْيَب فن  .:.امل  ﴿ :هللا تعاىل ْن َربِنَك  .:.يهن من أَْم يـَق ول وَن افْـتَـرَاه  َبْل ه َو احلَْقُّ من

 .3﴾لنتـ ْنذنَر قـَْوًما َما أاََته ْم منْن َنذنيرٍّ منْن قـَْبلنَك َلَعلَّه ْم يـَْهَتد ونَ 

حلَْقِن من  ﴿ :و يقول تعاىل رًا َلك ْم َوإنْن َتْكف ر وا فَإننَّ َّللنَّن َما اَي أَيّـَُها النَّاس  َقْد َجاءَك م  الرَّس ول  ابن ن وا َخيـْ ْن َربِنك ْم َفَآمن
 .4﴾يفن السََّماَواتن َواأْلَْرضن وََكاَن اَّللَّ  َعلنيًما َحكنيًما

و العقل البشري أمام عامل احلق شيء ضئيل، ضئيل جدا. و ال أراه إال أنه ظل من هذا العامل حيث هو، مل 
العظيم الذي يقال إن اإلنسانية قد بلغته، و الذي يقال إن العقل قد أحرز فيه كشف  ينفعه هذا التقدم

 أسرار الطبيعة، و امتلك انصيتها.

 :اخلامس املستوى هو و ،الشعراء يف قوله أيضا القرآن يف التحدي على يدل و

َوأَنَـّه ْم يـَق ول وَن َما اَل  .:.أملَْ تـََر أَنَـّه ْم يفن ك لِن َوادٍّ يَهنيم وَن  .:.َوالشَُّعرَاء  يـَتَّبنع ه م  اْلَغاو وَن  ﴿يقول هللا تعاىل: 
َاتن َوذََكر وا اَّللََّ َكثنريًا َوانـَْتَصر وا منْن بـَْعدن َما ظ لنم وا َوَسيَـعْ  .:.يـَْفَعل وَن  َلم  الَّذنيَن إنالَّ الَّذنيَن َآَمن وا َوَعمنل وا الصَّاحلن

َقلنب وَن  ظََلم وا َأيَّ  َقَلبٍّ يـَنـْ  .5﴾م نـْ

 رصف من أكرب التحدي.. املقصود ونتبني.. املعىن نعرف ومنه.. وأجل.. وأدق.. أكرب هنا فالتحدي
 ..ومسوه التحدي ذلك خصوصية يفهم أن هذا بعد أحد يعجز فال.. وزن بغري أو بوزن وضمها الكلمات

                                                                 
 .85، اآلية 17سورة اإلسراء، السورة  1
 .7، اآلية 30سورة الروم، السورة  2
 .3-1، اآلية 32سورة السجدة، السورة  3
 .170، اآلية 4سورة النساء، السورة  4
 .227-224، اآلية  26سورة الشعراء، السورة  5
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 أو سورة جلبأ أن معىن ما إذ. ابلقرآن التحدي منطقية مدى وفهم تقدير عن عاجزون إننا:  ويقولون
 بعضها أفضلية هنا سيحدد الذى ومن ؟ والفيصل مكَ احلَ  ومن ؟ القرءان آى من أفضل أو مثل نصوصا

  ؟ بعض على

  ؟ التحدي هذا يقوم أساس أي وعلى

 بشيء، القرآن معارضة يدعي من نفس فهو الفيصل وأما هللا، دون من الشهداء هم احلكم أن:  واجلواب
 .مماثلته أراد من خيتاره الذي األساس فهو األساس وأما

 ال النقطة هذه يف وحىت.. نسقه مثل إال القرآن مبثل يفهمون ال القوم أرى ألين الكالم، هذا قلت وإمنا
 .هلم األمر يستقيم

 ؟ ماذا مث

 لشعره منهم أحد انتصر وما.. الغواة قادة أهنم عيب أبكرب الشعراء القرآن يذكر كيف  أحدكم عجب ما أو
 ..  ؟ مركزا الناس يف واله الذي

 . القرآن أمام وقف أحد من منهم فما.. السقوط سريعوا أمامه أهنم ريب ال

 .عليه يعلى وال ليعلو وإنه.. عالهم فقد

 من فيه ما على الوقافون فإهنم عليه، هبم دليال بل منهم، للفضل وطلبا هلم، استجالاب للعلماء مدحه وليس
 يسمى ال منهجه وبدون. يتصرم ال الذي املعقود حبله الربهان ولذلك واثقه، الدليل لذلك وإهنم برهان،

 فيه، جمموع ذلك وكل. منطقه العقل أيلف وال قياساته، للعقل تستقيم وال قيام، للعلم يقوم وال عاملا، العامل
 وللعقل فطرته، للقلب ألن. إليه ينتبه فلم أمره جهل أو عنه، وأعرض كفر  أو واتبعه، آمن ملن به، معقود
 .متكؤه وللعامل عموده، وللعلم وحيه،

 أهل ظهر لكان ذلك كان  لو ألنه.. التأليف صنوف من بغريه وال ابلشعر، القرآن تقارن أن لك وليس
 ..القرآن أهل على الفنون تلك

 تلك صنع من:  قلنا. للقرآن القرآن أهل عند هي اليت العصبية القرآن عدا فن كل  أمخد إمنا:  قيل فإن
 ؟ النفوس يف مثلها يصنع أن لغريه وهل ؟ احلمية تلك أظهر ومن العصبية

 من ويطرحه ذلك ينقض مبثله يؤتى فهل قلنا.. عنه دافع ملن ابجلنة وعيد من فيه ما ذلك أظهر إمنا قيل فإن
 .أبدا ألحد ذلك وليس..  ؟ القلوب

  وقد إليه جلبا جيلبها أن القرآن استطاع قد قلنا.. القرآن أشربت قلوب استمالة يستطاع ال إنه قيل فإن
 .غريه أشربت القلوب تلك نفس كانت
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 .ضعف على القرآن وأهل القرآن، خيوفهم كيف  قوهتم على الكفر أهل رأيت أما

 ؟ القرآن أهل تقوى فمم

 القرآن أعداء على ضعفهم على القرآن أهل يظهر فلماذا الضعفاء على القوة أهل يظهر أن األجدر أليس
  ؟ قوهتم على

 فيه الطعن أعداؤه أراد إذا الكرمي القرآن غري األرض وجه على كتاب  من علم هل:  نفسه أحدكم يسأل أما
 وعلوم النفس وعلم الفلك وعلم اجلغرافيا وعلم التاريخ وعلم االجتماع وعلم اللغة علم يف مبتخصصني أتوا

 يف ويعيش يكتب وال يقرأ ال وأمي بشر بتأليفه يقوم أن احملال من الكتاب هذا أن يثبت مما.. شىت أخرى
 ؟ تكتب وال تقرأ ال أمية قبائل

 ملا أنه بقياسهم فأظهروا النيب، منهم خيرج الذي ابلقوم املعجزة ربط يف القياس سبقنا من بعض أخطأ وقد
 .نظر فيه كالم  وهذا.. العرب بكتابه هللا حتدى العرب قبيلة من النيب خرج

 هللا صلى حممد مادام كافة،  للناس القائم فالتحدي.. فيهم خرج مبن ال إليهم أرسل مبن املعجزة ارتباط فإن
 .كافة  الناس إىل أرسل وسلم عليه

 :املعلقات أصحاب من اإلسالم أدرك من فعل
 من احداث ما العجلي واألغلب لبيدا سل:  ابلكوفة عامله إىل عمر كتب  وملا:  اإلصابة يف حجر ابن ذكر

 أنه ويقال قال عطائه يف عمر فزاد عمران وآل البقرة سورة ابلشعر هللا ابدلين لبيد فقال اإلسالم يف الشعر
 .واحدا بيتا اال اإلسالم يف قال ما

 اجلاهلية يف آىل وقد شريفا، جوادا اإلسالم، أدرك وقد املعلقات، أصحاب أحد وهو ،1ربيعة بن لبيد وكان
 على يوم كل  ويروح هبما يغدو جفنتان له وكانت إسالمه، يف ذلك أدام مث. الصبا هبت ما يطعم أن

                                                                 
 :مطلعها اليت املعلقته صاحب وهو 1

 فرجامها غوهلا أتبد مبن *** فمقامها حملها الداير عفت
 الديين، الشعور وقوة احلكمة أثر ذلك،  بعد شعره ويف .وقوته متانته يف البدوي الشعر متثل وهي شبابه يف قاهلا أنه ويظهر

 :قوله مثل
 ساطع هو بعدما رمادا حيور *** وضوئه كالشهاب  إال املرء وما
 الودائع ترد أن يوماً  والبد  ***   ودائع   إال واألهلون املال وما
 رافع وآخر يبىن، ما يترب ***      فعامل: عامالن إال الناس وما

 :مطلعها اليت وقصيدته
 زائل حمالة ال نعيم وكل ***      ابطل هللا خال ما شيء كل  أال

 األانمل منها تصفر دويهية ***   بينهم تدخل سوف أانس وكل
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 الصبا، هبت إذ الناس خيطب هو فبينما عقبة، بن الوليد وأمريها الكوفة، لبيد ونزل فيطعمهم. قومه مسجد
: نفسه على جعل وما لبيد، بذلك يعين عقيل، أيب أخيكم حال علمتم قد: املنرب على وهو خطبته يف فقال

 انصرف مث .فعل من أول وأان فأعينوه، رحيها، هبت وقد. أايمه من يوم وهذا الصبا هبت ما يطعم أن
 : األبيات وهبذه اجلزر، من مبائة فبعث الوليد،

 عقيل أيب رايح هبت إذا       ***    شفرتيه يشحذ اجلزار أرى

 الصقيل كالسيف  الباع طويل   ***    عامري أصيد األنف أشم

 القليل واملال العالت على       ***     نواه مبا اجلعفري ابن ويف

 ابألصيل جتاذب صبا ذيول      ***  إليه سحبت إذ الكوم بنحر

 فلعمري أجيبيه،:  البنته قال مث القرآن، قرأت منذ الشعر تركت إين:  وقال شكره، لبيدا اهلدية وصلت فلما
 : فقالت شاعر، جبواب أعيا وما دهرا عشت لقد

 الوليدا هبتها عند دعوان   ***         عقيل أيب رايح هبت إذا

 لبيدا مروءته على أعان    ***       عبشميا أصيد األنف أشم

 قعودا حام بين من عليها ***         ركبا كأن  اهلضاب أبمثال

 الوفودا وأطعمنا حنرانها ***            خريا هللا جزاك وهب أاب

 يعودا أن أروى اببن وظين***           معاد له الكرمي إن فعد،

 بسؤاله، أبس وال سوقة، وليس أمري إنه:  قالت. شعرك يف سألت أنك لوال وأحسنت، أجبت:  لبيد فقال
 .أشعر هذا يف بنية اي وأنت ذكرت، ما على إنه أجل:  قال سألناه، ما غريه كان  ولو

 تلوح اليت الظواهر بعض إال يدركوا فلن املادة عامل من شيئا أدركوا إن إهنم و الوجود، كنه  يدركوا لن فالبشر
َوْعَد اَّللَّن اَل خي ْلنف  اَّللَّ  ﴿ :تعاىل يقول منها، شيء إىل البشر يصل فال أغوارها و أعماقها أما سطحها، على

رَةن ه ْم َغافنل وَن .:. َوْعَده  َوَلكننَّ َأْكثـََر النَّاسن اَل يـَْعَلم وَن  نـَْيا َوه ْم َعنن اآْلَخن   .1﴾يـَْعَلم وَن ظَاهنرًا منَن احْلََياةن الدُّ

                                                                                                                                                                                            
 :وقصيدته

 والعجل ريثي هللا ***   وإبذن  نفل خري ربنا تقوى إنَّ 
 فعل ماشاء اخلري بيديه له       ***    ند وال هللا أمحد

 أضل. شاء ومن البال انعم ***  اهتدى اخلري سبل هداه من
 .سنة ومخسني وسبع مائة ، وعمَّرهـ41 عام ماتموات.  وآخرهم عصرا املعلقات أصحاب أحدث لبيد وكان

 .7و 6، اآلايت 30سورة الروم، السورة  1
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 واحلق.. احلق ويبينه احلق، يفسره و احلق، فيفصله األعماق و األغوار أما الدنيا، احلياة من ظاهرا يعلمون
ْن َربِن اْلَعاَلمننَي  .:.امل  ﴿ :تعاىل هللا يقول القرآن، هو أَْم يـَق ول وَن افْـتَـرَاه  َبْل  .:.تـَْنزنيل  اْلكنَتابن اَل َرْيَب فنيهن من

ْن قـَْبلنَك َلَعلَّه ْم يـَْهَتد وَن  ْن نَذنيرٍّ من ْن َربِنَك لنتـ ْنذنَر قـَْوًما َما أاََته ْم من اَي  ﴿ :تعاىل هللا يقولو   .1﴾ه َو احلَْقُّ من
رًا َلك ْم َوإنْن َتْكف ر وا فَإننَّ َّللنَّن َما يفن السَّ أَيّـَُها النَّاس   ن وا َخيـْ ْن َربِنك ْم َفَآمن حلَْقِن من َماَواتن  َقْد َجاءَك م  الرَّس ول  ابن

   .2﴾َواأْلَْرضن وََكاَن اَّللَّ  َعلنيًما َحكنيًما 

 مل هو، حيث العامل هذا من ظل أنه إال أراه ال و. جدا ضئيل ضئيل، شيء احلق عامل أمام البشري العقل و
 كشف  فيه أحرز قد العقل إن يقال الذي و بلغته، قد اإلنسانية إن يقال الذي العظيم التقدم هذا ينفعه
 .انصيتها امتلك و الطبيعة، أسرار

الكفر، العتقادهم أنه من غري هللا، وقد حدثنا هللا دي ابلقرآن، ردا على أهل الريب و و إمنا كان التح
 على مراتب :بشأهنم 

ْثَل َهَذا إنْن َهَذا إنالَّ َأَساطنري   ﴿: أحدها، قوله تعاىل ْعَنا َلْو َنَشاء  َلق ْلَنا من ْم َآاَيتـ َنا قَال وا َقْد مسَن َلى َعَلْيهن  َوإنَذا تـ تـْ
 .3﴾اأْلَوَّلننيَ 

َا َأاَن نَذنيٌر م بن  ﴿ :و الثاين، قوله تعاىل َا اآْلَاَيت  عنْنَد اَّللَّن َوإنمنَّ ْن َربِنهن ق ْل إنمنَّ .:. نٌي َوقَال وا َلْواَل أ ْنزنَل َعَلْيهن َآاَيٌت من
ْم إننَّ يفن َذلنَك َلَرمْحًَة َوذنْكَرى لنَقوْ  َلى َعَلْيهن ْم َأانَّ أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلكنَتاَب يـ تـْ ن وَن أََومَلْ َيْكفنهن  .4﴾مٍّ يـ ْؤمن

ْن ذنْكرني َبْل َلمَّا يَذ وق وا َعَذابن  ﴿ :وله تعاىلو الثالث، ق  .5﴾أَؤ ْنزنَل َعَلْيهن الذِنْكر  منْن بـَْيننَنا َبْل ه ْم يفن َشكٍِّ من

َحاجَّ  أملَْ تـََر إنىَل الَّذني ﴿ :ين يف األرض، كما يف قوله تعاىلعلى املستكرب  أما التحدي ابخللق، فإمنا هو رد
َ الَّذني حي ْيني َومي نيت  قَاَل َأانَ  يَم يفن َربِنهن َأْن َآاَته  اَّللَّ  اْلم ْلَك إنْذ قَاَل إنبـْرَاهنيم  َريبِن أ ْحيني َوأ منيت  قَاَل إنبـْرَاهنيم   إنبـْرَاهن

َا منَن اْلَمْغرنبن فَـ  لشَّْمسن منَن اْلَمْشرنقن فَْأتن هبن ب هنَت الَّذني َكَفَر َواَّللَّ  اَل يـَْهدني اْلَقْوَم فَإننَّ اَّللََّ أَيْيتن ابن
 .6﴾الظَّالنمننيَ 

                                                                 
 .3-1، اآلايت 32سورة السجدة، السورة  1
 .170، اآلايت 4سورة النساء، السورة  2
 .31، اآلية 8سورة األنفال، السورة  3
 .51و 50، اآلايت 29سورة العنكبوت، السورة  4
 .8، اآلية 38سورة ص، السورة  5
 .258، اآلية 2سورة البقرة، السورة  6
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م، فكرهإىل ذواهتم فتحداهم يف عقوهلم و  ِبلقه، مث نزل هبم، فقد حتدى هللا الناس بكالمه، و ابجلملةو 
تفسريا كران ابلقرآن كونه تفصيال هلا، و إن ما جيمع مواضيع التحدي اليت ذ .. و 1وحتداهم يف علمهم

 لدقائقها.

 :وجوه التحدي ابلقرآنالفصل الثاين:  

 تعرضنا يف الفقرة السابقة إىل وجوه التحدي يف القرآن، و ننظر اآلن إىل وجوه التحدي به :

رف فيه قصور كثري يقول ابن قيم اجلوزية، يف كتابه بدائع التفسري : فتأمل هذا املوضع من إعجاز القرآن، تع
أهنم لن يوفوه عشر معشار حقه، حىت قصر بعضهم اإلعجاز ، و بيان إعجازهتقصريهم يف من املتكلمني و 

                                                                 
 مل من ؟ فإن منه أضعف كان  من إال أحد يتحدى وهل:  ؟ فاجلواب الضعيف القوي يتحدى هل: وقد يسأل سائل 1

 ال وحتديه منك أقوى وإما.. اجلنون من ضرب وهو للذات حتد وحتديه.. القوة يف يساميك فإما منك، أضعف يكن
 .. وأسلم أسهل ؟ فجوابه خلقه هللا يتحدى يقال أن يصح هل:  سؤاهلم عن أما .لعاقل يستقيم

 عباده حتدي من هللا وغاية.. ورائه من وجدت اليت واحلكمة التحدي ذلك وقع أجلها من اليت الغاية حتكمه إمنا فالتحدي
. قبلهم من والتوحيد ابلعبادة واختصاصه إليهم رسالته تصديق الغاية إمنا.. القوي فهو عليهم قوته إلظهار كانت  ما ابلقرآن

 أَنْ  اَّللَّ   ي رنيد  : تعاىل هللا يقول. القرآن يف تعاىل صفاته خالل من جلية وهي التحدي، حبكم ال التقرير حبكم ظاهرة قوته فإن
ْنَسان   َوخ لنقَ  َعْنك مْ  خي َفِنفَ   ه وَ  َواَّللَّ   اَّللَّن  إنىَل  اْلف َقرَاء   أَنـْت م   النَّاس   أَيّـَُها ايَ : تعاىل ويقول .28 اآلية النساء، سورة َضعنيًفا، اإْلن
 ُّ  يـَْبَخلْ  َوَمنْ  يـَْبَخل   َمنْ  َفمنْنك مْ  اَّللَّن  َسبنيلن  يفن  لنتـ ْنفنق وا ت ْدَعْونَ  َهؤ اَلءن  َهاأَنـْت مْ : تعاىل ويقول .15 اآلية فاطر، سورة احْلَمنيد ، اْلَغينن
َا هن  َعنْ  يـَْبَخل   فَإنمنَّ ُّ  َواَّللَّ   نـَْفسن  اآلية الفتح، سورة أَْمثَاَلك ْم، َيك ون وا اَل  مث َّ  َغيـْرَك مْ  قـَْوًما َيْستَـْبدنلْ  تـَتَـَولَّْوا َوإننْ  اْلف َقرَاء   َوأَنـْت م   اْلَغينن
َنا أَْمر انَ  َجاءَ  فـََلمَّا: تعاىل ويقول .38 ًا جَنَّيـْ ْزين  َومننْ  مننَّا بنَرمْحَةٍّ  َمَعه   َآَمن وا َوالَّذنينَ  َصاحلن ، اْلَقونيُّ  ه وَ  رَبَّكَ  إننَّ  يـَْومنئنذٍّ  خن  اْلَعزنيز 

، اْلَقونيُّ  َوه وَ  َيَشاء   َمنْ  يـَْرز ق   بنعنَبادنهن  َلطنيفٌ  اَّللَّ  : تعاىل ويقول .66 اآلية هود، سورة   فلما .19 اآلية الشورى، سورة اْلَعزنيز 
 يف النظر دققنا ولو .لعباده تعاىل هللا بتحدي القول جواز يف الشبهة زالت الرسالة، صدق إظهار التحدي غاية كانت
 بـَع وَضةً  َما َمَثاًل  َيْضرنبَ  أَنْ  َيْسَتْحيني اَل  اَّللََّ  إننَّ :  تعاىل قوله يف بني عليه واجلواب السؤال هذا مثل لوجدان الكرمي، القرآن

ََذا اَّللَّ   أَرَادَ  َماَذا فـَيَـق ول ونَ  َكَفر وا  الَّذنينَ  َوأَمَّا َرهبِننمْ  مننْ  احْلَقُّ  أَنَّه   فـَيَـْعَلم ونَ  َآَمن وا الَّذنينَ  فََأمَّا فـَْوقـََها َفَما  َكثنريًا  بنهن  ي ضنلُّ  َمَثاًل  هبن
قننَي، إنالَّ  بنهن  ي ضنلُّ  َوَما َكثنريًا  بنهن  َويـَْهدني  .26 اآلية البقرة، سورة اْلَفاسن

 احلج سورة يف ابلذابب املثل ضرب ملا تعاىل هللا أن وذلك. سبب وله ؟ جيوز هل نوع من جدال صورة الصورة وهذه
 القدر اخلسيسة احليواانت هبذه تكلم ملا كالمه  هذا كان  فلو عظيم الرب إن:  الكفار قال العنكبوت سورة يف وابلعنكبوت

 مبنع السؤال هذا عن تعاىل هللا فأجاب. عظيم وهو مثلها على يتكلم أ له جاز ما املعىن وبنفس. ذلك عن رتبته جلاللة
 هللا بل تعاىل، هللا كالم  القرآن لكون الزم احليواانت هذه ملثل ذكره عدم أن نسلم ال:  وتقريره االستدالل، يف الالزم انتفاء

 وما فوقها فما البعوضة حىت وأمثاهلا احليواانت هبذه األمثال ضرب من الباطل وإبطال احلق حتقيق يف يستحي ال وجل عز
 احلق حتقيق من أراد ما على قادر وجل عز هللا: اجلواب، فقالوا هذا على اعرتضوا الكفار إن مث. والكرب الصغر يف فوقها
 من مها أراد فماذا وإال حكمة، عن هبا األمثال ضرب خيلو وحينئذ املذكورة احليواانت هبذه األمثال ضرب بدون وغريه

 من كثريا  به يضل أنه وهو فائدة له بل احلكمة عن ذكرها خلو مبنع ذلك عن تعاىل هللا فأجاب ؟ فائدهتا وما احلكمة
 وسلم عليه هللا صلى رسوله لسان على وجل عز هللا عن يبلغهم ملا املسلمني املؤمنني من كثريا  به ويهدي املعارضني الكفار

لُّ :  وتعاىل سبحانه قوله معىن وهو لُّ  َوَما َكثنريًا  بنهن  َويـَْهدني َكثنريًا  بنهن  ي ضن قننيَ  إنالَّ  بنهن  ي ضن  .أعلم تعاىل وهللا. اْلَفاسن
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بالغته، م اإلعجاز على جمرد فصاحته و عضهب عن معارضته مع القدرة عليها، وقصر على صرف الدواعي
بعضهم على ما اشتمل على ما اشتمل عليه سلوب نظمه ألساليب نظم الكالم، و بعضهم على خمالفة أو 

األقوال القاصرة اليت ال تشفي وال جتدي، وإعجازه فوق ذلك  وب، على غري ذلك منمن اإلخبار ابلغي
 وراء ذلك كله.و 

فإن جئنا نريد أن نعدد جماالت التحدي ابلقرآن، مل يسعنا ذلك، ألن القرآن مبني، مفسر، شامل، حمكم. 
دسة واجلرب واملقابلة احتوى على علوم أخرى من علوم األوائل، مثل الطب واجلدل واهليئة واهلن مث إنه

 والنجامة وغري ذلك.. 

يعي، والرتبوي، مجيع جوانب املعرفة عند البشر : العلم البياين، والتارخيي، واإلخباري، والتشر  حتديه يطالو 
ويف كل عصر يربز جانب من جوانب اإلعجاز القرآين تبًعا الهتمامات  ، والعلمي الصحيح،والعلمي التجرييب
 الناس ومعارفهم.

مبا ذكران، إمنا لن حنصره ا الباب بعض جماالت هذا التحدي وهذا اإلعجاز ابلقرآن، و لعلي ذكرت يف هذو 
 فوق كل ذي علم عليم.نذكر ما نعلم، و 

 من هم الذين حتداهم القرآن ؟الفصل الثالث:  

لعرب ؟ هل بلسان عريب مبني.. و مع ذلك نقرأ حتديه يف آايته.. فمن هم الذين حتداهم القرآن ؟ هل هم ا
هم اللغويون ؟ أم وجه حتديه لطالب العلم كافة حىت أولئك الذين ختصصوا يف بقية املعارف و مل يتسىن هلم 

 أن حيصلوا من العربية إال بسائطها و مل يدرسوا اللغة يف عمومها أو مل يتعمقوا درسها ؟ 

ت ْم يفن  ﴿ :تحدي قد وضحه هللا تعاىل يف قولهإن موضوع ال ْن َوإنْن ك نـْ  َرْيبٍّ ممنَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبدناَن فَْأت وا بنس ورَةٍّ من
ت ْم َصادنقننَي  ْن د ونن اَّللَّن إنْن ك نـْ ْثلنهن َواْدع وا ش َهَداءَك ْم من فَإنْن ملَْ تـَْفَعل وا َوَلْن تـَْفَعل وا فَاتَـّق وا النَّاَر الَّيتن َوق ود َها  .:.من

 .1﴾النَّاس  َواحلْنَجارَة  أ عندَّْت لنْلَكافنرنيَن 

يدرك الناظر يف اآلية، أن هللا تعاىل قد حتدى البشر مجيعهم. ذلك أن اآليتني السابقتني هلذه اآلية تدالن و 
ْن قـَْبلنك ْم َلَعلَّك ْم تـَتـَّق وَن ) ﴿ :تعاىل على ذلك، قال ( 21اَي أَيّـَُها النَّاس  اْعب د وا َربَّك م  الَّذني َخَلَقك ْم َوالَّذنيَن من

ك ْم َفاَل اتن رنْزقًا لَ الَّذني َجَعَل َلك م  اأْلَْرَض فنرَاًشا َوالسََّماَء بنَناًء َوأَنـَْزَل منَن السََّماءن َماًء فََأْخرََج بنهن منَن الثََّمرَ 
 .2﴾جَتَْعل وا َّللنَّن أَْنَداًدا َوأَنـْت ْم تـَْعَلم ونَ 

                                                                 
 .24و 23، اآلية 2سورة البقرة، السورة  1
 .22و 21، اآلية 2سورة البقرة، السورة  2
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مجيع  ألطف من ذلك أن الناظر يف اآليتني األخريتني ير أهنما أشارات إىلللناس بعمومهم.. و  فالكالم موجه
دراسة  تصل به منما يتاريخ و ال ما يتصل به.. كعلم األحياء و البيولوجيا، إىلأصناف العلوم، من اخللق و 

ا، من علم ما فيها من الكائنات وما هبا من طبقات، هب ما يتصلاألمم السابقة واالعتبار هبا.. إىل األرض و 
ل تعاىل : فراشا ؟.. إىل إال فلماذا قاتراب وما فيها من زلزل وبراكني و  منوما على سطحها من أهنار و 

) كاملطر والربق و الرعد(.. إىل البناء وما  السواقطو وم الفضاء وعلوم الفلك ما يتصل هبا من عل السماء 
الحتماالت.. ألن الناظر يف بناء األمم وايتصل به من علم العدد واحلساب واألطوال واألشكال واإلحصاء 

يرممه إن مل يكن وراءه ال أحد ذا البناء ابق على حاله و هل فما اندثرأشار إليها أول اآلية قد تساقط و اليت 
 هللا أعلم بقصده، ألنه يتحدى أصحابقل سقفا هنا ِبالف بعض اآلايت، ومل يبناء و  إمنا قالخالق؟.. و 

ذي علم العدد ال يتحدى امللمني بعلوم احلساب أبصنافها مبا فيهااملهارات واحلساابت واإلحصاءات.. و 
رجعنا البناء إذا يف األشكال.. و  علم اهلندسة الذي يبحثو القياسات.. يبحث يف جزء منه يف الكميات و 

إلخراج ما يتصل به من حتوالت كيميائية لكون ااملاء و  لعلم اجلرب العام جنده أجل ما يبحث فيه.. مث علوم
ما يتصل به من علوم أحد يلم بذلك.. مث علم الثمار و  مل يكنلعمليات.. و وا أييت حبدوث تلك التحوالت

هذه  غريها.. فانظراملال والتجارة.. و علم األرزاق وما يتصل به من علم التصرف وإصالح النبات.. و 
املتصلة حبياته،  األسرار العظيمة.. كيف نشأت.. فإن كانت هذه هي أصول علوم اإلنسان وفروعها،

اىل ومل يقر بوحدانيته، عظمة هللا تع عقله.. فإن هللا تعاىل حتدى هذا اإلنسان بكل علومه إن هو مل يدركو 
  ..كتابه الذي أنزل  ن مثلمل يؤمن برسالته، أن أييت بسورة مو 

هذا التحدي ، كما أشرت، كان لكل الناس مبختلف ميادينهم ومناهجهم.. و فالتحدي، كما هو واضح،  
احلق.. والتزامه عجمهم.. ال فرق بينهم إال يف اتباع عرهبم و  قارئهم،زم كل من بلغه من الناس، أميهم و يل
 حمبة أهله.. و 

 :تعقيب حول مسألة التحدي

املتعصبني على هذا التحدي فيحصروه بزمن أو أبمة أو مبيدان، وهو كما أوردان، بعض اجلهالء و  وقد حيكم
 ماض يف كل زمان، موجه لكل أمة، يقرع كل ميدان بديدن احلق..

قد يذهب يف ظن بعض هؤالء القوم، أن القرآن إمنا خاطب العرب مبا هو كائن يف حياهتم، وأان أسأل و 
واقعهم إابن نزوله، فهل خاطبنا أيضا مبا هو واقع العرب مبا هو كائن يف حياهتم و ب هؤالء، إن كان خاط

 يف حياتنا أم أن خطابه اقتصر على عرب اجلاهلية ؟

لدين و أبواب الشريعة، قد يذهب يف ظن البعض أن ليس من وحي يف القرآن سوى التوحيد و أحكام او 
دعي، حبسب زعمهم، أنه حتدى الناس يف كل شيء، هي األشياء احلاصل هبا التحدي، ال غريها مما نو 
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و النظر يقوم على : أليس العلم ومدركات العقل حىت يف علمهم ومدركات عقوهلم وحسهم. وهلؤالء أقول
 هل أنكر العلم توحيد هللا، حىت نزيح مقامه عن مائدة القرآن ؟صدق القرآن.. و 

مل يبلغنا أن السلف الصاحل والتابعني ومن يليهم كانوا أعرف ابلقرآن وبعلومه وما أودع فيه، و  :فإن قيل لنا
ما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام اآلخرة،  أنه تكلم أحد منهم يف شيء مما يذكر اآلن بعلميته إال

مل يكن، فدل ذلك  لو كان هلم خوض يف مثل ذلك لبلغنا منه ما يدل على أصل املسألة. إال أن ذلكو 
 على أنه غري موجود.

: لو ضاع يل عقال ، أنه قالرضي هللا عنـهابن عباس  هذا التقرير، ابهت ال حق فيه، يرده ما روي عنو 
 بعري لوجدته يف القرآن.

ابن اخلطاب هو كالم الفاروق األكرب عمر يدل على أهنم عرفوا كل ما فيه، و أما كوهنم أعرف ابلقرآن، فال 
كلف يف ال تل : إن هذا هلو التكلف اي عمر، و ، مث قا: الفاكهة معلومة، فما األبِ حني قال  عنـهرضي هللا

 لكن التكلف يف إقحام الشيء إىل الشيء بدون علم.معرفة الشيء على ظاهره، و 

ر ئساابلطبيعيات والفيزايء والكيمياء واجليولوجيا و قد يقال لنا : هل كان يف احلجاز زمن البعثة علماء و 
الطبيعيات علماء : وهل حجبت الرسالة عن العلوم، حىت خياطبهم القرآن ويتحداهم ؟ وهلؤالء نقول

َنا بـََيانَه   ﴿ هللا تعاىل : ؟ بل هو قول والفيزايء والكيمياء واجليولوجيا  .1﴾مث َّ إننَّ َعَليـْ

وجوب البيان، ذلك ألن  والبيان يف اآلية، كما أوردان، ال يقتضي وجوب أتخري البيان بل يقتضي أتخري
  وجوب البيان ال يتحقق إال عند احلاجة.

حتريك العقل وتطهريه من ل أمرها كانت أحوج إىل التشريع وبناء الفكر ومنهجة النظر و إن األمة يف أو 
 بكل هذه األشياء. لذلك كان القرآن الباب الذي أملَّ  ،اخلرافات.. أحوج لذلك، يف منوها، من األدب

التدعيم، دون أن يف القرآن من مشاهد الكون ونواميسه قد استهدفت العظة و  : إن ما وردفإن قيل لنا
الفنية... ميس الوجود من الناحية العلمية و نواطوي على قصد تعزيز ماهية الكون وأطوار اخللق والتكوين و ين

 راج النظرايتحماولة استخحظة ذلك كي ال ننجر إىل التكلف والتجوز والتخمني، و وأنه من اجليد مال
التطبيق، مما خيرج القرآن عن العلمية يف حقائق الكون مثال، ونواميسه وأطواره منه، والتمحل والتوفيق و 

 نطاق قدسيته.

 أان أسأل هؤالء : ملاذا السؤال يف القرآن ؟و 

 1أكان ذلك ليظهر إشكاال ؟ أو ليطرح بياان ؟

                                                                 
 .19، اآلية 75سورة القيامة، السورة  1
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كيف أجاب ؟ هل أجاب إجابة تفصيلية مانعة ؟ و  يدةمث هل أجاب القرآن عن األسئلة اليت فيه، وهي عد
 تدل على أن منزله العليم بكل شيء ؟ أم أجاب إجابة موجزة بعيدة عن احلق يستغفل هبا قارئيه ؟

 البيان كله.آن، فسوف تقف على احلكمة كلها، واحلق كله، و انظر يف القر 

 لقد سألنا القرآن : كيف بدأ هللا اخللق ؟

 انظر كيف أجاب ؟ 

 انظر يف إجاابت الناس..جاب.. أجب أنت عن هذا السؤال.. و بل أن تنظر كيف أقو 

 :ستقف يف حق نفسك، على قوله تعاىلال شك أنك مث بعدها انظر يف حق نفسك ويف حق القرآن، و 
نـَْيا َوه ْم َعنن  .:. َر النَّاسن اَل يـَْعَلم ونَ َوْعَد اَّللَّن اَل خي ْلنف  اَّللَّ  َوْعَده  َوَلكننَّ َأْكثَـ ﴿ َن احْلََياةن الدُّ يـَْعَلم وَن ظَاهنرًا من

رَةن ه ْم َغافنل وَن   .2﴾اآْلَخن

إنانَّ َجَعْلَناه  قـ ْرَآاًن َعَربنيًّا  .:.َواْلكنَتابن اْلم بننين  .:.حم  ﴿ :ن مبا شهد له هللا يف قوله تعاىلو ستشهد للقرآ
 .3﴾ أ مِن اْلكنَتابن َلَديـَْنا َلَعلنيٌّ َحكنيٌم َوإننَّه  يفن  .:.َلَعلَّك ْم تـَْعقنل وَن 

 إنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.. و 

 : هل القصص القرآين للتاريخ أم للتمثيل ؟مث يل سؤال آخر

                                                                                                                                                                                            
 اإلحسان. إال اإلحسان جزاء هل :تعاىل قوله يف كما  حيسن بنا أن نذكر هنا األغراض البالغية لالستفهام وهي: النفي، 1

 أبحكم هللا أليس: تعاىل قوله يف كما  والتقرير، البنون. وهلم البنات ألربك فاستفتهم: واإلنكار، كما يف قوله تعاىل
آابؤان.  يعبد ما نرتك أن أتمرك أصالتك شعيب اي قالوا: تعاىل قوله يف كما  والتحقري، والسخرية والتهكم احلاكمني.
 سواء: تعاىل قوله يف كما  والتسوية، ساكنا. جلعله شاء ولو الظل مد كيف  ربك إىل تر أمل: تعاىل قوله يف كما  والتعجب،

 على أدلكم هل آمنوا الذين أييها: تعاىل قوله يف كما  والتشويق، هلم. يغفرهللا لن هلم تستغفر مل أم هلم أستغفرت عليهم
: تعاىل قوله يف واألمر، كما لنا. فيشفعوا شفعاء من لنا فهل: تعاىل قوله يف كما  والتمين، أليم. عذاب من تنجيكم جتارة
 الكربى الضجة وهذي إالما بينكمو اخللف إالم: أحدهم كقول  والتوبيخ، ءأسلمتم. واألمني الكتاب أوتوا للذين وقل

 هنلك أمل: تعاىل قوله يف كما  والوعيد، هللا. لذكر قلوهبم ختشع أن ءامنوا للذين أين أمل: تعاىل قوله يف كما  واحلث، عالما.
 بدءوكم وهم الرسول إبخراج ومهوا أمياهنم نكثوا قوما تقاتلون أال: تعاىل قوله يف كما  واحلض، اآلخرين. نتبعهم مث األولني

 ما احلاقة: تعاىل قوله يف كما  والتهويل، رحيم. غفور وهللا لكم هللا يغفر أن حتبون أال: تعاىل قوله يف كما  والعرض، مرة. أول
 مذكورا. شيئا يكن مل لدهر من حني اإلنسان على أتى هل: تعاىل قوله يف كما  احلاقة. والتحقيق، ما أدراك وما احلاقة

 مبني. رسول جاءهم وقد الذكرى هلم أىن: تعاىل قوله يف كما  واالستبعاد، هللا. نصر مىت: تعاىل قوله يف كما  واالستبطاء،
 .جرياين جرياهنا وال أهلي أهلها ال أصبحت للمنازل مال: أحدهم والتحسر، كقول

 .7واآلية  6، اآلية 30سورة الروم، السورة  2
 .4-1، اآلايت 43سورة الزخرف، السورة  3
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َا َوَلكننَّه  َأْخَلَد إنىَل اأْلَْرضن َواتَـَّبَع َهَواه  َفمَ  ﴿: يقول هللا تعاىل َنا َلَرفـَْعَناه  هبن ئـْ ْل َوَلْو شن ثـَل ه  َكَمَثلن اْلَكْلبن إنْن حَتْمن
اَيتنَنا فَاْقص صن اْلَقَصَص َلَعلَّ  ب وا ِبَن ر ْكه  يـَْلَهْث َذلنَك َمَثل  اْلَقْومن الَّذنيَن َكذَّ  .1﴾ه ْم يـَتَـَفكَّر ونَ َعَلْيهن يـَْلَهْث أَْو تـَتـْ

رٌَة ألن ويلن  ﴿ :و يقول تعاىل ْم عنبـْ هن اأْلَْلَبابن َما َكاَن َحدنيثًا يـ ْفتَـَرى َوَلكنْن َتْصدنيَق الَّذني بـَنْيَ َلَقْد َكاَن يفن َقَصصن
يَل ك لِن َشْيءٍّ َوه ًدى َوَرمْحًَة لنَقْومٍّ يـ ْؤمنن ونَ   .2﴾يََدْيهن َوتـَْفصن

فهذا اجلواب على من ظن أن القصص ال يكون إال اترخييا أو متثيليا، بلى هو منسجم مع التاريخ ألنه 
 أن وراء التاريخ له ورده الفكري الذي ال جيب أن نغفله، أو نغفل عنه.احلق.. غري 

 يتدبره.سئليت ملن أراد أن يدرس القرآن و لذلك أوجه أ

 هل تضمن إجاابت عن مسائل الفكر ؟هل تضمن القصص مناهج الفكر ؟ و 

 أم أن الفكر حمكوم هبا إذا أراد احلق أن يسري إليه ؟

                                                                 
 .176، اآلية 7سورة األعراف، السورة  1
 .111، اآلية 12سورة يوسف، السورة  2
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 في إعجاز القرآن:لباب الخامس: ا 

 الفصل األول: يف السؤال، ملاذا مل يكتشف املسلمون ما بث يف القرآن من دقيق العلم ؟
 1فإن قيل: ما دام القرآن حيتوي كل هذا العلم، فلماذا مل تكتشفوه ؟

 فجوابه من وجوه:

                                                                 
 من اابستنباطهم علوما من اجلدير بنا هنا، أن ال نغفل أن نذكر ونذِكر أبن املسلمني كانوا أول من قالوا بتقعيد العلم، 1

 املد ذلك وانقطاع انكفاءها يف السبب كان  األمة حياة يف القرآنية اللمسة تراجع لكن لألمة. الذهيب العصر فرتة يف القرآن
 من أول فالكندي :والتقنية العلمية ثوراهتا مث ومن اإلنسانية لنهضة االول السبب حبق كان  الذي اهلائل العلمي احلضاري

حىت  النساء. سورة يف املواريث اايت من اجلرب لعلم تعاىل. واخلوارزمي أول من أسس هللا كتاب  من وكان الشفرة علم اخرتع
 اية من الضوء حقيقة اهليثم واكتشف ابن القران. من ذلك حتسسوا بعدما مسلمني علماء من كان  األرض كروية  اكتشاف

 وكان جابر .الناس بني نداوهلا تعاىل قوله من االجتماع علوم يف التداولية نظريته خلدون ابن البقرة، ووضع سورة يف الربق
وكان البريوين أول من وضع علم حتديد املواقع بتحديده القبلة يف  .التجرييب الكيمياء لعم أسس من أول الكويف حيان بن

أكثر من أربعة أالف موضع من الكرة األرضية: انظر كتابه )املسعودي( الذي كوفئ عليه بوزن ثور ذهبا فرفض وقال: 
انفعا ينتفع به ويدخر أجره، وكان هو  ليس من أجل هذا ألفت هذا الكتاب.. وهو يعين أنه ألفه ألجل أن يكون علما

أول من أسس للهندسة الكروية، اليت تنسب اآلن لغريه. ومن العجيب أن نذكر متوان اشتهرت يف اآلداب ونغفل عن 
 ويف البيقونية،: املصطلح ويف أب، البن اآلجرومية نظم: النحومثيالهتا يف الرايضيات والكيمياء: فإن الغالب يذكر يف 

: البالغة ويف الزمزمي، منظومة: القرآن علوم ويف املغريب، العزيز لعبد قطرب مثلث نظم: اللغة ويف الورقات، ظمن: األصول
 ويف احلنفي، العز أيب البن الربية أشرف حال ذكر يف امليئية األرجوزة: السرية ويف الشحنة، البن والبيان املعاين مائة

 السلم: املنطق ويف املالكي، سند بن عثمان منظومة: الفقهية القواعد ويف الرحيم، عبد بن ألمحد املقصود نظم: الصرف
 أو) سعدي البن األخبار جوامع: احلديث ويف ،(اجلزرية أو) للجمزوري األطفال حتفة: التجويد ويف لألخضري، املنورق

لكنهم يغفلون عن اليامسينة  .الوردي ابن المية: األدب ويف ،(الوصول سلم أو) السفارينية: العقيدة ويف ،(النووية األربعني
، والغذاء الدواء بعلوم عالقة له كان  وما الكيمياء علميف الرايضيات، ومنت ابن سيناء يف الطب، وديوان احلكمة يف 

ومنظومة ليتاذوق يف علم الصحة، واألرجوزة يف الطب للرازي ...اخل. فقد ألف املسلمون يف كل فن ما ييسرون على 
 الفلك وعلم عددية، أرقام هندسة جرب واحلسابية الرايضية والعلوم املنطق، علمظه وفهمه. وأحاطت آتليفهم باملتعلمني حف

 هبا يلحق وما والكيمياء واإلسطرالب، اإلبرة. الرصد آالت وعلم واملواقيت، والتقاومي اهليئة وعلم امليقات، وعمل واملنازل
 والسحر والكهانة النجوم، وأحكام الفيزايئية، والعلوم واألشربة، األغذية. وعلومه والطب واحلكمة، الدواء علوم من

 .والفلسفة والشعوذة
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 يفاألول: أن األمر واقع على سبيل األقدار اليت أجراها هللا سبحانه وتعاىل، فإن واقع احلال كما ذكر 
الكتاب أو يف حديث النبوة من عالمات تغري الزمان وأحوال الناس وصفات الفرق وكثرة العلم وانتشاره 

 نزال ننتظره وقد ال حنياه. ورفعه وقلة العلماء مبثل ما نرى اليوم وابألمس وغدا. وكثري مما وصف ما

وغفلة الناس عن تلك األشياء وحتققها على أيديهم، من جراين القدر مع معرفتهم بتلك األمور كلها 
حىت ال يكونوا طعما من طعم الضالل. فتجدهم يصرون ويتحنثون على ما يرون من اهلوى  وتذكريهم

 ويثبتون عليه.

ه احلياة، وما قدر للناس يف أخذهم وعطائهم وعلمهم فكذلك الشأن بكل ما قدر هللا تعاىل يف هذ
وتفكرهم وتدبرهم دون أن تنتزع من الناس القدرة على الفعل وعلى التفكري بل ومع وجود الدعوة إىل التدبر 

 واحلض عليه واألمر ابلتفكر وإعمال النظر يف احملسوسات والعقل يف املعقوالت. 

 اإلنسان عن إتيانه والعمل به وأدبروا أن يصيبوا ما فيه من اخلري.وما ينفع أمر القرآن إذا تكاسل بنو 

بل إنه من موجبات القول هنا أن نقول ليس فقط نتائج هذه العلوم وخالصتها قد بثت يف القرآن بل 
 نتائج ذلك العصيان يف كل انحية من نواحي احلياة.

تشفه. واجلواب أننا مل نبحث عنه ومل نستنر به. الثاين: أن األمر ما دامت هذه العلوم يف القرآن ملاذا مل نك
أليست النعم الباطنة كالذهب والبرتول رابضة يف أراضينا فما الذي دعاان أن ال نكتشفها هي موجودة، أم 
أن احلكم على كوننا مل نكتشفها يوجب احلكم كوهنا مفقودة وإال فلماذا ال جندها وهي كامنة حتت الرتاب 

 دامنا وبسنابك خيلنا.الذي عشنا ندوسه أبق

الثالث: أن الذين يسألون هذا السؤال، لسؤاهلم أحد وجهني. إما أن يكون على سبيل اإلنكار على من مل 
يتدبر القرآن وانشغل عنه. أو على سبيل انكار حقيقة أن يف القرآن من العلم ومن الغيب ما يشهد بصدق 

عجاز. وعلى الوجه الثاين البد لنا من أتمل ما نقول يف حقه حتت ابب اإلعجاز بكل فصول ذلك اإل
الواقع، والواقع أن القرآن فصل للعاملني أمورا من العلم ال سبيل ألحد إنكار تفصيل القرآن هلا على سبيل 
الدقة وال ينكر أحد عدم وجود من يعلم هبا زمن نزول القرآن بل وبعد نزوله ابلقرن والقرنني والعشر، والتايل 

 حلقائق يكون ضراب من العناد أو اجلنون.فإنكاره لتلك ا

 وإن قيل: كيف حنكم آي القرآن بنظر العلم.

، فلو كان النظر خيالف احلق ما كان القرآن أمران ابلنظر يف اخللق ويف هناايت من سبقناقلنا، إن هللا تعاىل 
ه أن يكون ذلك النظر ة القرآن لذلك النظر وذلك التفكر له غاية من مجلة غاايتو ليدعوان إليه. بل إن دع

 وذلك التفكر مطابقا له والتايل مناسبا لتصديقه.
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 :الفصل الثاين: يف التوجيه العلمي للقرآن
 أو وتصاريفه احلرف أنه اللسان يف القول إلزامنا أنيف الفصول السابقة، ذكران  اللسان كنا، إذ تكلمنا عن

ابب  حتت يدخلوبينا أنه مما  .ذاته اللسان ال انللس صيغة يكون أن يعدو ال العربية اللغة عليه نطلق ما
وكل ما له عالقة ابلفهم ....  واإلشارة والصمت والقول والكالم واملنطق والعقل والفكر النظر اللسان،

 ولغة الصمت ولغة اإلشارة لغة فنقول لغة ذلك كل  على نطلق احلديثة اصطالحاتنا يف ورمبا ،وبيان احلق
 مبعىن القرآن، إال يتدبر أن فاستحق األمور هذه مجع كتاب  من ما أنه علمنا ذلك لفهم وفقنا فإذا... الفكر

. وُت بذلك أن املنطق جزء منه. وإذ كان جزءا منه تدبره مفتاح هو املبني العريب ابللسان القرآن نزول أن
الشمولية أعم ومن  تبني تفوق الربهان القرآين على الربهان العقلي من حيث املنهج والنتيجة. فهو من حيث

حيث املنهج أوثق ومن حيث النتيجة أدق. وليس أمنع وال أمجع من الربهان القرآين، وإن ظن عامة 
املناطقة غري ذلك، كون الربهان يف القرآن يزاوج العقل مع القلب، والروح مع النفس، واحلس مع 

ا يف اإلنسان إمنا خياطبه يف كله. ومن اإلحساس. وهذا ما مييز الربهان القرآين كونه ال خياطب جانبا معين
أي زاوية أراد املرء أن أيخذ احلقيقة من القرآن ما صد ألجل نقص بيان لشمولية لسان القرآن واحتوائه كل 

 مناهج النظر والفكر واالستدالل عند الناس.

الناس، األمي مث إنه ال ريب أن اخلطاب نفسه مل يكن موجها لفئة من الناس معينة، إمنا يتوجه جلميع 
واملتعلم، واملكابر واملتفقه، واملعاند واملطمئن، واجلاحد وطالب اليقني. ولو نظران القرآن من هذا الباب فقط 

 لكفى دليال أنه احلق وأنه كالم هللا.

 .1مع ضرب من ضروب اإلستدالل، وهو القياسولعلنا نقف 

 القياس أنواع ثالثة:و 

ْن  مقدماته، كما يف قوله تعاىل: ﴿ ىحدإمرت ضأاألول: ما  إننَّ َمَثَل عنيَسى عنْنَد اَّللَّن َكَمَثلن َآَدَم َخَلَقه  من
مر خلق آدم عليه السالم بدون أب وأم، واكتفى بذكر خلقه من ض، فأ2﴾تـ رَابٍّ مث َّ قَاَل َله  ك ْن فـََيك ون

    تراب حلضورها يف ذهن املخاطب.

َي  لى أمر بديهي أو معروف. ومثاله قوله تعاىل: ﴿مر عالثاين: التمثيل: وهو قياس أ َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنسن
يٌم َخْلَقه  قَاَل َمْن حي ْين  َي َرمن  .3﴾ق ْل حي ْينيَها الَّذني أَْنَشَأَها أَوََّل َمرَّةٍّ َوه َو بنك لِن َخْلقٍّ َعلنيم .:.ي اْلعنظَاَم َوهن

                                                                 
 إالَّ  يوجد ال ألنَّه أركانه؛ من ركن أهم وهي والعِلة، والفرع، األصل، وحكم األصل،: هي أركان، أربعة على القياسيقوم  1

 .الفرع إىل األصل من احلكم تعدي مدار عليها إذ و جدت، إذا
 .59، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  2
 .79و 78، اآلايت 36سورة يس، السورة  3
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ٌَة إنالَّ اَّللَّ   : ﴿قوله تعاىلر إببطال نقيضه. ومثاله والثالث: قياس اخللف: أبن نثبت األم َلْو َكاَن فنيهنَما َآهلن
ف ونَ   .1﴾َلَفَسَداَت َفس ْبَحاَن اَّللَّن َربِن اْلَعْرشن َعمَّا َيصن

 السري األصوليني وعند والرتديد، التقسيم اجلدليني ومن أساليب الربهنة، السرب والتقسيم: وهو يف اصطالح
 يف للتعليل صالحيتها ي تصور اليت األوصاف حصرومعناه  .املنفصل الشرطي املنطقيني وعند ،والتقسيم

ْن َغرْين َشْيءٍّ أَْم ه م   . ومثاله قوله تعاىل: ﴿2 الباقيعنينها فيتلح ميص ال ما إبطال مث األصل أَْم خ لنق وا من
 غري من خ لقوا يكونوا أن :األوىل. الصحيح ابلتقسيم حاالت ثالث أحد من األمر خيلو الف، 3﴾اخْلَالنق ونَ 

 غري خالق خلقهم يكون أن :الثالثة. أنفسهم خلقوا يكونوا أن :الثانية. أصالً  خالق بدون أي شيء
 عليه الدليل إقامة إىل حاجة فال ضروري، همافي بطالنالو  ابطالن، األولني القسمني أن شك وال. أنفسهم
 وحده يعبدوه أن منهم املستحق خالقهم وعال جل وهو فيه، شك ال الذي احلق هو: والثالث. لوضوحه

 .وعال جل

                                                                 
 .22، اآلية 21سورة األنبياء، السورة  1
 النص يف يوجد ومل األحكام، من حبكم شرعي نص يرد عندما العِلة إثبات على فيها يعتمد عقلِية عملِية والتَّقسيم السَّرب 2
 مث احلكم، حمل يف املوجودة األوصاف حبصر ابلقياس املستدل فيقوم عليها، يدلُّ  إمجاع يوجد مل كما  العلِِية، على يدلُّ  ما

 كما.  العِلة شروط فيه تتوافر وصف يبقى حىِت  ويبطله، الشروط هذه فيه يتوفر ال ما فيحذف العِلة، شروط َوفق خيتربها
 فيكون اإلسكار، فقط ويبقى لبطالهنا، األقسام هبذه يعِلل فال ويسكر، الزبد، يقذف اللون، أمحر مائع،: هو اخلمر: تقول

 .اخلمر حترمي عِلة هو
 .35، اآلية 52سورة الطور، السورة  3
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 : أمثلة من إعجاز القرآنسادسالباب ال

 :اليقينية العلم قائقوح القرآن بني الدقيق التوافق إظهار يف: األول الفصل
 املثال األول: دراسة سورة اإلخالص:

لت عن بعضها أص، اللغوية والعددية والعلمية، سمجلة من أسرار سورة اإلخال املبحث،نتناول، يف هذا 
وأعمق  واستنبطت بعضها استقراء، ألبني طرفا مما فيها من لطائف، لعلها تكون بداية لدراسة أكثر تدبرا

 .1حتليال وأدق تفصيال

واجلانب  ،واجلانب العلمي ،لغوياجلانب الوإمنا اخرتت أن أتناول السورة من هذه اجلوانب الثالثة : 
العددي، بياان لتوايل عجائب هذا الكتاب الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. وقد وقفت 
على مجلة التفاسري، يف أكثر من َثانني تفسريا مبختلف املدارس، فلم أجد من املفسرين هلذه السورة من 

ت ما قالوا يف اللغة فأمجله وأبينه وأوضح ما فيه من خلل أو جتاوز اجلانب اللغوي، فأردت أن أمجع شتا
عطل مث أجلي ما يف السورة من جليل العلم ودقة تفاصيل اإلشارات العلمية فيها، وهو أمر غفل عنه 
املفسرون، حىت املتأخرين ممن عاصروا هذا التطور العلمي الذي نراه. وأهني البحث ابلكالم عن أسرار 

 تناول دقة ترتيبها يف القرآن ودقة تقسيم آيها وكلماهتا وحروفها. السورة العددية أل

ذر أن ينهض شخص مهما كانت سعة اطالعه وكثرة علمه، فضال أن يكون قليل زاد مثلي، تعهذا ومن امل
لبيان ما يف سورة اإلخالص، اليت تعدل ثلث القرآن، من مجال اللغة وروعة الرتتيب وصادق العلم. إمنا هو 

لبيان بعض أسرارها عسى أن يكون ذلك، إن أخلصت هلل، فاحتة ملتدبر ومالمح أتخذ بيد دارس سعي 
 وإضاءات توضع يف طريق سالك ودالئل تدل على أن هذا القرآن ال يقدر على جماراته أحد.

 أسباب نزول السورة :
 السؤال ماهو ؟ ومن القوم امجع املفسرون وأهل العلم ابلتنزيل أن السورة نزلت جوااب عن سؤال واختلفوا يف

 :1الذين سألوه ؟ وذلك على ثالثة وجوه 

                                                                 
تناول بعض الباحثني، سورة اإلخالص ابلدراسة والتحليل، غري أن معظم الدراسات مل ختض يف األعماق العلمية  1

ومجعا ملا قيل يف سبب نزوهلا وأمسائها وفضائلها وتناسبها وإعراهبا والقراءات  املستفادة من السورة. وظلت يف غالبا تكرارا
الواردة فيها. ومع جالل ذلك إال أننا حناول يف هذا الفصل جتلية صور جديدة للسورة قد تفتح اباب للمتدبرين وهللا نسأل 

 اإلخالص والصدق يف األمر كله.
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 الوجه األول : قال بعضهم أن القوم هم اليهود وسؤاهلم : هذا هللا خلق اخللق فمن خلق هللا ؟ 

 2الوجه الثاين : قال آخرون أن القوم هم املشركون جوااب عن سؤاهلم : اي حممد انسب لنا ربك !

و ما ذكره آخرون من كون القوم هم النصارى جوااب على سؤاهلم : صف لنا ربك أمن الوجه الثالث : وه
 زبرجد أو ايقوت أو ذهب أو فضة ؟

 وتفصيل القول وبيانه أن السورة جواب لكل هذه األسئلة، وإحكام ملن أراد أن يتعداها.

 احلكم املستنبطة من تعدد أسباب نزول السورة :
يه أن السؤال مل يصدر عن طائفة من املسلمني إمنا هو عن اليهود والنصارى لعل أول ما ينبغي اإلشارة إل

واملشركني. وما ال ينبغي ملن قبلنا ال حيسن إتيانه منا. والقصد هنا السؤال عن ذات هللا وصفاته واخلوض 
ا بشرب : لتتبعن سنن من قبلكم ذراعا بذراع وشرب  صلى هللا عليـه وسلمفيها. ولكنه أمر حكاه رسول هللا 

 حىت أهنم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 

وإمنا أقول هذا ألن افرتاق األمم من قبلنا  كان هذا مرتكزه، وسهل لكل من يدرس الفرق اليهودية 
حني قال  صلى هللا عليـه وسلمواملسيحية أن اختالفاهتا أساسا كانت حول صفات هللا. وصدق رسول هللا 

تني وسبعني فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتني وسبعني فرقة، : افرتقت اليهود على إحدى أو ثن
 3وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة.

فقد سأل اجلارية : أين هللا فقالت : يف السماء  صلى هللا عليـه وسلموإمنا ذكرت هذا استنطاقا هلدي النيب 
قول هلا : هو يف السماء وهل هو يف فاقرها على اإلميان، ومل يتعد إىل سؤال آخر أشد تفصيال كأن ي

سلم  صلى هللا عليـه وسلماألرض أيضا ؟ أو أن يقول هلا : أين هو يف السماء. فكل من هنج منهج النيب 
ومن انتهج هنج اليهود واملشركني والنصارى ضل وإن كان يظن أنه على صواب. وكل من تكلم يف الصفات 

 يعلم. بعقله فقد جسم وكيف وأول علم ذلك أم مل 

صلى هللا ذكر لنا أحد الدعاة مرة كالما ما علمت أن له سندا يف السنة : قال وهو يقف يف حمراب النيب 
أبحد اجلوامع: من قال أن هللا يف كل مكان فقد كفر، بل هللا يف السماء.. فيذكر حديث  عليـه وسلم

ن هللا وسط القاذورات والنجاسات اجلارية، مث يسأل نفسه : ملاذا كفر ؟ وجييب : ألننا سنسأله : أيكو 
 معاذ هللا ؟ أليست تلك من املكان ؟ 

                                                                                                                                                                                            
 .345ص م،1992 الثانية، الطبعة الدمام،-اإلصالح دار احلميدان، معصا: حتقيق الواحدي، القرآن، نزول أسباب 1
 .175ص  ،16اجلزء  ،2004 بريوت،-العلمية الكتب دار الرازي، الفخر الغيب، مفاتيح 2
 .داود وأب رواه 3
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 ، وذلك من وجوه :صلى هللا عليـه وسلمقلت : قد تعلم هذا من اجلارية.. ومل يتعلم من رسول هللا 

، وهو ما ذكره اإلمام مالك ملا سئل عن صلى هللا عليـه وسلماألول : أن سؤاله بدعة مل يفعلها رسول هللا 
 . 1م والكيف جمهول والسؤال عنه بدعةاالستواء، قال : االستواء معلو 

 فكيف يبين حكما على سؤال بدعي ؟

الثاين : أنه ملا سأل فهم من سؤاله التحديد والتكييف وضبط األمر ابملكان، فقال أيكون وسط كذا وكذا، 
 ومن فعل ذلك هو الذي خيشى عليه الكفر.

سن للمسلمني أن ال يستعبدوا املؤمنني، فقال عليه الصالة والسالم  عليـه وسلمصلى هللا الثالث : أن النيب 
الكالم عن العتق قبل  صلى هللا عليـه وسلم: اعتقها فإهنا مؤمنة. فجعل إمياهنا سبب عتقها. وإمنا قدم النيب 

 اإلميان لتثبيت ذلك احلكم.. إذ مل يقل : إهنا مؤمنة فاعتقها.

لعتق املؤمنني يف احلديث ويتلهى الناس بكالم  صلى هللا عليـه وسلمعوة النيب وأعجب أن ال يشار إىل د
 اجلارية. فلو أهنم تكلموا يف األمرين لكان أوفق. 

 : صلى هللا عليـه وسلمواألمر الثاين الذي يكمل األول وهو رد فعل النيب 

 وهو على ثالثة وجوه حسب الرواايت، األول ملا سأله اليهود ؛ 

فقالوا: اي حممد هذا  صلى هللا عليـه وسلمعيد بن جبري أنه قال : أتى رهط من يهود رسول هللا روي عن س
حىت انتقع لونه، مث ساورهم غضبا لربه  صلى هللا عليـه وسلمهللا خلق اخللق فمن خلقه؟ فغضب رسول هللا 

ما سألوه: قل هو هللا  جبوابفجاء جربيل عليه السالم فسكنه فقال: خفض عليك اي حممد، وجاءه من هللا 
  2السورة. ..أحد

                                                                 
 أم عن اجلواب هذا روي وقد,  مالك شيخ ربيعة عن اثبت   اجلواب وهذا : مالك قول بعد تيمية ابن اإلسالم شيخقال  1

 جمموع .مالك يوافق قوهلم سائر وهكذا, عليه يعتمد مما إسناده يف ليس ولكن ومرفوعاً  موقوفاً  عنها هللا رضي سلمة
 سنة بن أيب عبد الرمحن فروخ القرشي املدين، أحد الفقهاء املشهورين تويفهذا هو ربيعة ربيعة . و365، ص 5، اجلزء الفتاوى

 أهل قول وهو مالك شيخ ،  ربيعة عن حنوه وتقدم مالك عن اثبت هذا: 104ص يف العلو،  الذهيب قال.  هـ 136
 بكر أبو. قال به يليق كما  وأنه كتابه  يف أخرب كما  معلوم استواءه وأن جنهلها بل نعقلها ال االستواء كيفية  أن ، قاطبة السنة

 والكيفية معلوم االستواء:  سأله للذي قال ولذلك املعىن معلوم منها حديث كل  أن هللا رمحه مالك ومذهب : العريب ابن
 -معلوم االستواء:  هللا رمحه مالك قال: تفسريه يف  القرطيبقال  .166، ص 3، انظر: عارضة األحوذي، اجلزء جمهولة

،  واالستقرار العلو هو العرب كالم  يف واالستواء:  القرطيب قال مث ، بدعة عنه والسؤال جمهول والكيف -اللغة يف يعين
 .141، ص 7انظر: تفسري القرطيب، اجلزء 

، 4م، اجلزء2003، 3بريوت، الطبعة -، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميةابن العريب أحكام القرآن، 2
  .468ص 
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ألن هذا السؤال متعلق بذات هللا مما يغيب عن الناس فقهه والعلم  صلى هللا عليـه وسلموإمنا غضب النيب 
 به. وهو من أشد ما يفرقهم.

رة حىت : ال يزال يسألونك اي أاب هري صلى هللا عليـه وسلم: قال يل رسول هللا  رضي هللا عنـهقال أبو هريرة 
يقولوا: هذا هللا، فمن خلق هللا قال: فبينا أان يف املسجد إذ جاءين انس من األعراب، فقالوا: اي أاب هريرة، 

 1هذا هللا، فمن خلق هللا؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم، مث قال: قوموا قوموا صدق خليلي.

أنه قال: إين جلالس يوما، إذ قال يل رجل: هذا هللا خلقنا، فمن خلق هللا؟ فجعلت  رضي هللا عنـهوعنه 
أصبعي يف أذين، مث صرخت: صدق هللا ورسوله: هللا الواحد األحد، الصمد، مل يلد ومل يولد، ومل يكن له  

 2كفوا أحد.

فجاء رجل   عليـه وسلمصلى هللاما أنه قال : كنا )عند( رسول هللا رضي هللا عنـهوعن عبد هللا بن عمر 
أقبح الناس وجها وأقبح الناس ثيااب وأننت الناس رحيا جلفا جافيا فتخطى رقاب الناس فجلس بني يدي 

فقال من خلقك قال هللا قال فمن خلق السماء قال هللا قال فمن خلق  صلى هللا عليـه وسلمرسول هللا 
سبحان هللا مرتني وأمسك جببهته  هللا عليـه وسلم صلىاألرض قال هللا قال فمن خلق هللا فقال رسول هللا 

علي ابلرجل فطلبناه فكأن مل يكن فقال رسول هللا  صلى هللا عليـه وسلمفقام الرجل فذهب فقال رسول هللا 
  3هذا إبليس جاء يشكككم يف دينكم. صلى هللا عليـه وسلم

: ال يزال الناس يتساءلون حىت يقال  وسلمصلى هللا عليـه : قال رسول هللا  رضي هللا عنـهوعن أيب هريرة 
هذا خلق هللا اخللق فمن خلق هللا؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا }هللا أحد هللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له  

 4كفوا أحد{ مث ليتفل عن يساره ثالاث وليستعذ ابهلل من الشيطان.

: ال يزال الناس يتساءلون، حىت يقال:  ليـه وسلمصلى هللا عأنه قال : قال رسول هللا  رضي هللا عنـهوعنه 
 5هذا خلق هللا اخللق، فمن خلق هللا؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت ابهلل ورسوله.

 فعلى مثل هذا يصح الغضب.

 الوجه الثاين ملا سئل أن صف لنا ربك.
                                                                 

 رواه مسلم. 1
  .222 ص ،8 املسألة م،2001 الرسالة، مؤسسة الذهيب، النبالء، أعالم سري 2
، دار احلسيين إبراهيم بن احملسن عبد, حممد بن هللا عوض بن طارقالطرباين، حتقيق:  األوسط، املعجم يفالطرباين  رواه 3

 . 114، ص 6احلرمني القاهرة، اجلزء 
 ابن دار احلليب، احلميد عبد حسن بن علي: حتقيق، ابن حجر، واملشكاة املصابيح أحاديث ختريج إىل الرواة هداية 4

 . 88، ص 1، اجلزء م2001 ــ هـ1422 ،األوىل الطبعة عفان، ابن دار، القيم
 رواه مسلم. 5
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د على نيب هللا فقالوا اي روى إمساعيل بن أيب زايد عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال دخلت اليهو 
حممد صف لنا ربك وانسبه لنا فقد وصف نفسه يف التوراة ونسبها فارتعد رسول هللا حىت خر مغشيا عليه 
فقال كيف تسألونين عن صفة ريب ونسبه ولو سألتموين أن أصف لكم الشمس مل أقدر عليه فهبط جربيل، 

لصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد أي ليس بوالد عليه السالم، فقال اي حممد قل هلم هللا أحد هللا ا
 1وال مبولود وليس له.

 والوجه الثالث، أنه سكت وانتظر نزول الوحي عليه.

والوجوه الثالثة رد على املتكلمني ومن خاض معهم يف صفات هللا وإن كان قصد بعضهم تنزيه هللا ودافعهم 
 أنسب ملتبع وأيسر للسالكني. صلى هللا عليـه وسلميب الذود عن شرع هللا ودينه. ولكن طريق الن

بيان ملا جيب أن نرد به على من خاض يف مثل هذه األسئلة. بل وبيان أيضا  صلى هللا عليـه وسلمورد النيب 
 لألسئلة اليت ميكن طرحها وما الواجب جتنبه منها.

وهذا حممود. وسؤال تنال به سخط  فإن السؤال على ثالثة ضروب : سؤال تنال به علما يقربك إىل هللا،
 هللا تعاىل فهذا مذموم، وسؤال تعلم أن ال جواب عليه ألنه يفوق طاقة البشر فهذا طرحه وجتنبه سواء.

وإمنا أقول هذا وأبينه ملا أرى من حبث البعض عن اختالفات املتكلمني وإحيائها، وإن كان أنسب له إحياء 
كما روي عنه عليه الصالة والسالم : لو طرقتم ألف ابب وابب .. لن   فإنه صلى هللا عليـه وسلمسنة النيب 

 يفتح لكم حىت أتتوا خلفي.

تعجل ابلوحي فأمره هللا تعاىل أن : ال حترك به لسانك لتعجل به إان علينا  صلى هللا عليـه وسلممث إن النيب 
 مجعه وقرآنه. فثبت.

 تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشا هللا وتعجل اجلواب يف بعض األمر حىت قال له تعاىل : وال
 تعاىل. فثبت.

فلما أن سأله القوم عن ذات هللا تعاىل مل يتعجل اجلواب من عنده. بل انتظر الوحي حىت نزل. وماذا أقول 
الوحي واألمني جربيل فيه يستعجله الناس فيقولون فيه مبحض  صلى هللا عليـه وسلميف أمر انتظر النيب 

 مث يبنون على ذلك كفرا وإمياان. هواهم،

 ومن احلكم، أن نعرف ماذا نسأل: فمن السؤال ماهو بدعة ومنه ماهو كفر :

                                                                 
: الطبعة السعودية، - الرايض الوطن، دار غنيم، بن عباس بن وغنيم إبراهيم بن ايسر: حتقيق السمعاين، القرآن، تفسري 1

 .320ص ،6اجلزء م،1997 -هـ1418 األوىل،
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فقالوا: اي حممد هذا هللا خلق  صلى هللا عليـه وسلمعن سعيد بن جبري قال : أتى رهط من يهود رسول هللا 
حىت انتقع لونه، مث ساورهم غضبا لربه فجاء  صلى هللا عليـه وسلماخللق فمن خلقه؟ فغضب رسول هللا 

جربيل عليه السالم فسكنه فقال: خفض عليك اي حممد، وجاءه من هللا جبواب ما سألوه: قل هو هللا 
 .1السورة ...أحد

فهذا أول ما نستنتجه من سورة اإلخالص. أن ختلص اإلميان هلل تعاىل فال تسأل أسئلة أهل الضالل.. فإن 
 فاقرأ قل هو هللا أحد... احلديثغلبتك الوساوس 

 .صلى هللا عليـه وسلموالثاين أن تتبع النيب 

 يف الفرق بني السؤال واجلواب :
كنا ذكران أن السورة كانت جوااب عن سؤال أو إشكال يتضمن جمموعة أسئلة تتمحور كلها عن البحث يف 

ة العلم ال تفقه من األمور غري ذات هللا والكشف عن صفاته للخلق. وطبعا منطلق السؤال عقول حمدود
شيء مما فقهت من علم املادة. لذلك قال قوم انسب لنا ربك، ظنا أن له نسب وقال بعضهم من خلقه، 

 ظنا أنه خملوق عظيم، وقال بعضهم من أي شيء هو من ذهب أو فضة، ظنا أنه حمكوم ابملادة... اخل.

هو ظن القوم أن هللا يف عليائه حتكمه نواميس املادة. والناظر يف األسئلة كلها يكتشف شيئا موحدا بينها. 
 أو ظنون العقل.. وهو األمر نفسه الذي قد جتده عند أهل األهواء من امللحدين وأعداء اإلسالم اليوم.

 والواجب على من يريد مقارعة امللحدين يف هذا الباب، أن يفقه سورة اإلخالص.

 ها هللا حسب زعمهم وظنهم.أما السؤال فكما ذكران عن املادة اليت من

 أما اجلواب فكان غري ذلك كان : قل هو هللا أحد.

 كان اجلواب عددا.

 فكيف يستقيم أن يكون السؤال عن املادة فيكون اجلواب ابلعدد ؟

، فلو كان من أهل األهواء لزعم وصفا هلل من عند نفسه صلى هللا عليـه وسلموهنا وقفة تشهد لصدق النيب 
يما حبسب تصور من سألوه، ولكنه الصادق الذي ال متيل نفسه عن احلق. وهذه األمور فصوره شيئا عظ
 فبينت صدقه. كيوم خسوف الشمس يوم مات ابنه. صلى هللا عليـه وسلمتعرض هلا النيب 

 والثاين قال تعاىل : أحد.

 كيف يستقيم أن يكون اجلواب ما يتسامى به عن العدد ؟

                                                                 
 .572، ص 1اجلزءالسرية النبوية، ابن هشام، مؤسسة علوم القرآن،  1
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 وجوه :أما كون اجلواب كان ابلعدد فل

 األول : أن املادة حمكومة ابلعدد.

 الثاين : أن هللا تعاىل تسامى عن املادة.

 فاألول أن املادة حمكومة ابلعدد : وهو بني يف علم الكيمياء.

فإن كل ذرة حيكمها عدد معني من الربوتوانت. فإذا اختلف العدد اختلفت املادة وإذا تساوت كان املادة 
 نفسها.

وهو بني يف علم البيولوجيا. فإن اخللية حمكومة حبسب النوع بعدد الكروموزومات. على ومثله اخلالاي : 
تباين هنا دقيق مع الذرة، ألن عدد الكروموزومات ال حيدد النوع، مع أن النوع الواحد حمكوم بعدد اثبت 

 من الكروموزومات. 

من ذرات. فال مينع ذلك أن تتشابه  وإمنا يعود هذا التباين، كون الذرة أصل للخلية، ألن اخللية متكونة
خالاي نوعني أو أكثر من الكائنات فيما بينها يف عدد الكروموزومات، كما يتشابه اخللق. وإمنا كانت 
الكروموزومات لتحديد صفات الوراثة، ألن اخللية تتوالد. وليس ذلك ابلنسبة للذرة. والعربة يف الذرة كما 

 يف اخللية أهنا حمكومة ابلعدد.

 س على هذا كل ما خلق هللا، حيا كان أو جامدا.وق

 وإمنا قست احلي ابجلامد هنا ألن اجلماد مثال احلي إذا انعدمت احلياة فيه. 

نـَْيا َكَماءٍّ أَنـْزَْلَناه  منَن السََّماءن فَاْختَـَلَط بنهن نـََبات  اأْلَْرضن  ﴿انظر قوله تعاىل :  َواْضرنْب هَل ْم َمَثَل احْلََياةن الدُّ
يًما َتْذر وه  الرِناَيح  وََكاَن اَّللَّ  َعَلى ك لِن َشْيءٍّ م ْقَتدنرًا  1.﴾فََأْصَبَح َهشن

 فكون اجلواب عددا هو إشارة علمية أن املادة حمكوم نواميسها ابلعدد فتدبر.

أن فلما تسامى هللا تعاىل عن املادة كان أثبت أن يتسامى عن العدد أصال. فقال : قل هو هللا أحد. فبني 
 هللا تعاىل ال حتكمه النواميس كما حتكم املادة، وأن مبلغ علم البشر ما يتبني هلم من قوانينها.

واثبات هللا تعاىل صفاته يف سورة اإلخالص كله مصحوب بدقة علمية فائقة يف وصف املادة.. وهو، كما 
 ذكران، أجدى ما ميكننا معرفة بعض نواميسه يف هذه احلياة.

                                                                 
 .45ية آلا، 18سورة ، السورة الكهف 1
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 كومة ابلعدد :يف كون املادة حم
إن كل ما حييط بنا هو عبارة عن عامل املادة، وتتكون املادة من جزيئات، وهذه اجلزئيات ماهي إال جمموعة 

 من الذرات. 

والذرة هي وحدة بناء املادة. وال ميكن أن توجد وحدها، بل يف صورة تفاعالت كيميائية حىت تكون يف 
 توازن.حالة استقرار، ويكون هذا العامل يف حالة 

 وتتكون الذرة من نواة ومدارات الكرتونية سبعة.

تتكون النواة من عدد من نوعني من العناصر؛ الربوتوانت وهي عناصر حتمل شحنة موجبة، والنرتوانت، 
 وهي عناصر متعادلة الشحنة.

عناصر  أما املدارات، فهي مسارات النوع الثالث من العناصر اليت تكون الذرة وتسمى االلكرتوانت، وهي
 سالبة الشحنة تلف حول النواة.

 .1وابحتاد الذرات يتكون كل ما حولنا من اجلمادات والكائنات احلية

ومن مث، أصبح القول أبن املادة حمكومة ابلعدد بني. فإن كل املواد املكونة للكون هلا عدد من الربوتوانت 
لربوتوانت بني ذرتني ختتلفان يف النوع. يف الذرة املكونة هلا حمدد لنوعها، حبيث ال يتساوى عدد تلك ا

ويعرف عدد الربوتوانت، يف علم الكيمياء، ابلعدد الذري وهو عدد اثبت ال يتغري، وحيدد، كما ذكران، 
، مبعىن أن كل ذرة  17العنصر الكيميائي الذي تنتمي إليه الذرة ؛ مثال ذلك، العدد الذري للكلور هو 

 بروتوان هي يقينا ذرة كلور. 17هبا حتديدا بروتوان، وأن كل ذرة  17كلور هبا 

هذا يف عموم اخللق. أما الكائنات احلية، فألهنا حية تتكاثر، وإمنا تتكاثر ابخلالاي. ويعترب علماء اإلحياء أن 
اخللية هي وحدة بناء الكائنات احلية. وزعموا، يف علم ما يسمى بنظرية اخللية، أن كل خلية جديدة تتكون 

 .2بلها. وذلك للقضاء على فكرة إمكانية أن توجد خلية حية من عناصر ليس هبا حياةمن خلية حية ق

 

                                                                 
ميك، اإلدارة العامة لتطوير وتصميم  114مدخل إىل تركيب الذرة وعلم املواد، من كتاب علم املواد، ميكانيكا انتاج،  1

 املناهج، املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، اململكة العربية السعودية.
 .977 – 383 – 159 – 0:  الدويل الرتقيم ،2009 األوىل، الطبعة الشربيين، أمين اخللية، علم كتاب  2
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أما كون إمكان أن توجد اخللية من عناصر غري حية فبني. ألن اخللية أساسا متكونة من العناصر الكيميائية 

 الطبيعية، مبعىن أهنا متكونة من ذرات ال حياة فيها.

 والفطن من يسأل نفسه : من وهب الذرات حياة لتكون اخللية ؟ 

وقبل ذلك البد أن نسأل : من وهب احلركة لاللكرتوانت حىت تطوف حول نواة الذرة حبسب طاقات 
 معينة كما يطوف احلجيج ابلكعبة ؟

قاهلا وما خفي من لقد وصل اإلنسان يف علمه ابلذرة إىل ما ذكره هللا يف بيان مكوانت العامل األصغر من مث
املكوانت لن يطوله. فليس من نصيب البشر إن توفرت لديهم االلكرتوانت والربوتوانت والنرتوانت يف 
األسواق، مثال، أن يؤلفوا بينها لتصبح ذرة، أو يفككوا الذرة فيلهون مبكوانهتا، ألهنا إذا حاولوا تفكيك 

 شيء واحد منها أضحت قنبلة.

علماء اإلحياء يف نظرية اخللية كوهنا ال تتوالد إال عن خلية حية. ألن علماء  وإمنا أقول هذا ملا زعمه
األحياء يقولون ذلك تعبريا عن عجزهم عن صناعة احلياة مع توفر تلك الذرات، ومعرفتهم مبا يكون منها 

 مكوان للكائنات. فاحلياة سر ال يفقه بقوانني املادة ونواميسها.

 ر، وهو قوله تعاىل : وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالبني أن أساس اخللق التقدي

 يف معىن الصمد وبيان خصائص املادة :
 فأما الصمد فذكروا فيه معنني؛ وكل ما نقل عن املفسرين فله تعلق أبحدمها :
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 فاملعىن األول : هو السيد املصمود إليه يف احلوائج.

 واملعىن الثاين : هو الذي ال جوف له.

 : 1وجوهاً  فيه فذكروا األول : النوع أما

 إال يتم ال احلاجات قضاء يف إليه مرجوعاً  سيداً  كونه ألن املعلومات جبميع العامل هو األول : الصمد
  بذلك.

  والكرم. احللم يقتضي سيداً  كونه ألن احلليم هو الثاين : الصمد

 . سؤدده انتهى قد الذي السيد هو الصمد والضحاك مسعود ابن قول الثالث : وهو

 . ذلك يقتضي سيداً  كونه ألن وذلك لألشياء، اخلالق هو األصم : الصمد قال الرابع :

 . املصائب عند به املستغاث الرغائب، يف املقصود هو السدي : الصمد اخلامس : قال

 معقب ال يريد، ما وحيكم يشاء ما يفعل الذي هو البجلي الصمد الفضل بن احلسني السادس : قال
 . املعظم السيد أنه :السابع لقضائه راد وال حلكمه،

 .دونه أمر يف يقضي ال املاجد الفرد أنه السابع :

 وذكروا يف املعىن الثاين وجوها أيضا :

 األول : الصمد هو األملس من احلجر الذي ال يقبل الغبار وال يدخله شيء وال خيرج منه شيء.

 .الثاين : عدمي االنفعال والتأثر عن الغري، ذكره الرازي

 الثالث : ال أيكل وال يشرب، الباقي بعد فناء خلقه، وهو قول قتادة.

الرابع : الذي مل يزل وال يزال، وال جيوز عليه الزوال كان وال مكان، وال أين وال أوان، وال عرش وال كرسي، 
 وال جين وال إنسي وهو اآلن كما كان، وهو قول احلسن البصري.

 وهو قول ميان وأيب مالك. اخلامس : الذي ال ينام وال يصحو،

 السادس : قال ابن كيسان: هو الذي ال يوصف بصفة أحد.

 السابع : قال مقاتل بن حبان: هو الذي ال عيب فيه.

 الثامن : قال الربيع بن أنس: هو الذي ال تعرتيه اآلفات.
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 التاسع : قال سعيد بن جبري: إنه الكامل يف مجيع صفاته، ويف مجيع أفعاله.

 قال جعفر الصادق : إنه الذي يغلب وال يغلب.العاشر : 

 احلادي عشر : قال أبو هريرة: إنه املستغين عن كل أحد.

 الثاين عشر : قال أبو بكر الوراق: إنه الذي أيس اخلالئق من االطالع على كيفيته.

 الثالث عشر : هو الذي ال تدركه األبصار.

الذي مل يلد ومل يولد، ألنه ليس شيء إال سيورث، وال الرابع عشر : قال أبو العالية وحممد القرظي: هو 
 شيء يولد إال وسيموت.

 اخلامس عشر : قال ابن عباس: إنه الكبري الذي ليس فوقه أحد.

السادس عشر : أنه املنزه عن قبول النقصاانت والزايدات، وعن أن يكون موردا للتغريات والتبدالت، وعن 
 . 1جلهاتإحاطة األزمنة واألمكنة واآلانت وا

ولعلي أبدأ ابملعىن الثاين، أن ال جوف له. وهو إذ يصف ذاته سبحانه وتعاىل ينبهنا إىل ما ميكننا اإلحاطة 
بشيء من املعرفة به وهو املادة. فاهلل تعاىل يصف نفسه ابلصمد ؛ فلما ذكروا أن من معانيها : الذي ال 

 جوف له، فهم من ذلك أمران :

تسامى عن املادة ألن أي مادة كانت ما كانت فهي جوفاء وإال ما استطاعت األول : أن هللا تعاىل 
 االلكرتوانت على احلركة. وقس على ذلك الكائنات مجيعا وكل الكون.

املادة إال وقوفا على قوله والثاين : أننا لن نبلغ فهم أمر ما ال جوف له مبقدار فهمنا ملا له جوف وهو 
 : الصمد.تعاىل

العقول يف فهم الصمد بضد ما نفهم األشياء اجلوفاء وقف حائرا مرددا قوله تعاىل : سبحان فمهما أغرقنا 
 ربك رب العزة عما يصفون.

 اغطة، والصمد ليس كذلك، فتعاىل هللا سبحانه.ضر العقل التفكري يف األجسام املتوإمنا قد

النفعال والتأثر عن الغري. وليس مث قالوا : الصمد هو الذي ال يدخله شيء وال خيرج منه شيء، فهو عدمي ا
املادة كذلك ؛ فإهنا تتأثر مبا جاورها من األجسام تقاراب وتباعدا. كاجلاذبية ابلنسبة للكواكب، وحركة 

 االلكرتوانت ابلنسبة للذرات.
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وما التفاعالت الكيميائية بني الذرات إال تفسريا ملا خيرج من أحشاء الذرة وما يدخل فيها. وكلما عمقت 
ظر أكثر وجدت أن اآلايت يف سورة اإلخالص تصف لنا املادة وصفا ابلغ الدقة علنا ننظر فيها ونعلم الن

 ما يغيب عن علمنا فنثوب.

 يف معىن مل يلد ومل يولد وبيان خصائص املادة :
ر اعلم أنه تعاىل ملا وصف نفسه ابلصمد معرضا مبا ميكننا معرفته عن املادة ومنزها نفسه عنها، بدأ يف ذك

النوع الثاين من خلقه وهو الكائنات. وإمنا تتميز الكائنات عن اجلمادات ابلتكاثر. فكل شيء فيه حياة 
َن السََّماءن فَاْختَـَلَط بنهن نـََبات   ﴿ إال وراب وتكاثر. انظر قوله تعاىل : نـَْيا َكَماءٍّ أَنـْزَْلَناه  من َا َمَثل  احْلََياةن الدُّ إنمنَّ

َها  ك ل  النَّاس  َواأْلَنـَْعام  َحىتَّ إنَذا َأَخَذتن اأْلَْرض  ز ْخر فـََها َوازَّيَـَّنْت َوَظنَّ أَْهل َها أَنَـّه ْم قَادنر ونَ اأْلَْرضن ممنَّا أيَْ  َعَليـْ
ل  اآْلَ  أْلَْمسن َكَذلنَك نـ َفصِن يًدا َكَأْن ملَْ تـَْغَن ابن   .1﴾اَيتن لنَقْومٍّ يـَتَـَفكَّر ونَ أاََتَها أَْمر اَن لَْياًل أَْو نـََهارًا َفَجَعْلَناَها َحصن

 وهذا التكاثر إمنا هو عمل اخلالاي، ألن فيها احلياة.

وإمنا ذكر أنه مل يلد، ألن من صفات اخلالاي امليالد. وقال ومل يولد، ألن مبلغ علمنا أنه ال يوجد خلية حية 
ذكرانه آنفا ودافع عنه أصحاب إال إذا كانت خلية قبلها حية وجدت منها. وهو قانون علم األحياء الذي 

 علم اخللية.

ومما ليس فيه حياة  وإمنا تدرج بنا من وصف األصل الذي هو الذرة إىل وصف ما تفرع منها وهي اخللية،
حىت نعلم أنه إن كان ليس مبقدور البشر أن يدركوا كل خصائص املادة  ابملعىن املشاهد إىل ما فيه حياة،

 ، تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا. فكيف هلم أن يصفوا رب املادة

 يف معىن ومل يكن له كفؤا أحد وبيان خصائص املادة :
علمنا من اآلية األوىل أن أصل املادة، الذرات اليت يتكون منها هذا الكون، حمكوم ابلعدد. وذكران أن هذه 

ادة والعامل أصال. مث ذكران الذرات ال تنشأ إال إذا كانت جوفاء وبغري ذلك ال يصح احلديث عن الذرة وامل
أنه ملا كانت كذلك صح أن يتكون منها اجلزيء الذي ال حياة فيه كما صح أن يتكون منها اخلالاي احلية. 
وذكران أن ليس مبقدور البشر توليف مكوانت الذرة إذا ما وجدت سائبة يف قالب الذرة أبدا. وال يف 

لتصبح خلية حية أبدا. ألن مكوانت الذرة جتمعها  مقدورهم لو وجدت مكوانت اخللية سائبة توليفها
رابطة قوية جدا تفوق ما ميكن احتسابه ابلعقل، وأن مكوانت اخللية تربطها احلياة اليت جنهل معناها أصال 

 وإن كنا نرى أثرها.
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رفة وإمنا جاءت هذه اآلية األخرية لتبني لنا صورة واضحة عن املادة احلية، وهي إمكان استنساخها بعد مع
خصائص الوراثة فيها. وهذا يعين أن جند كفؤا لألشياء. أما هللا تعاىل فقد تسامى وتنزه عن ذلك وعال علوا  

 كبريا سبحانه.

 : السورة يف اللغوي اجلانب
 ملاذا بدأت السورة بـ"قل" :

 فلوجوه : صلى هللا عليـه وسلمفأما ملاذا بدأ هللا كالمه بتوجيه األمر ابلقول لرسوله 

ا : أن السورة جواب لسؤال من ذكران من األقوام وملن خيطر على ابله مثل ذلك، والثاين : أن اجلواب أوهل
يستطيع أن يصف ربه إال بالغا عنه  صلى هللا عليـه وسلمال يقدر عليه أحد إال هللا، فال أحد حىت النيب 

 سبحانه وتعاىل مبا وصف به نفسه.

 :ملاذا أردف القول بضمري الغائب "هو" 
 هني؛ فأما ملاذا أشار هللا تعاىل لنفسه ابلضمري "هو" فلوج

  غالب عليها. األذهان ناألول: أنه تعاىل غائب ع

 كون معرفته مستقرة يف عقول وقلوب اخللق ابلفطرة. :والثاين 

 : صلى هللا عليـه وسلميف شبهة أن "قل" خاصة ابلنيب 
كان يقرأ : هللا أحد هللا الصمد... بدون "قل هو" وأن أيب وابن مسعود   صلى هللا عليـه وسلمروي أن النيب 
ما، كاان يقرآهنا : هو هللا أحد هللا الصمد.. بدون قل. ذكر ذلك غري واحد من أهل رضي هللا عنـه

 التفسري، بل أكثرهم.

 على وأمجعوا قل، من َكـٰفنر ونَ ٱلْ  أَيّـَُها اي سورة : ق لْ  يف بد ال أنه على أمجعوا أهنم قال الفخر الرازي : اعلم
َأَحٌد،  ٱَّللَّ   ه وَ  املشهورة : ق لْ  فالقراءة اختلفوا، فقد السورة هذه يف ، وأماتِبتسورة  يف قل لفظ جيوز ال أنه

 هو هكذا : بدون قل ،صلى هللا عليـه وسلم النيب وقرأ َأَحٌد، ٱَّللَّ   هكذا : ه وَ  قل بغري مسعود وابن أيب وقرأ
 كل حيكي بل مقدوره، يف ليس النظم أن بيان فيه قال : السبب قل، أثبت فمن ،أحد .:. هللا الصمدهللا 
 .1والسالم الصالة عليه للنيب معلوماً  كان ما ذلك أن يتوهم قال : لئال حذفه ومن له، يقال ما

رواية من سبقه ومل أجد من أنكر فأغلظ يف اإلنكار على من أسقط "قل هو" إال القرطيب ومل أجده يذكر 
 النار وجعل وأخزاه، هللا أبعده من السورة هذه منن أسقط من املفسرين، اليت أوردانها؛ قال القرطيب : وقد
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 ليس أنه وزعم هو، فَأْسَقط : ق لْ  يستمعون، والناس الصالة، يف الصََّمد ، الواحد   وقرأ : اَّللَّ   ومثواه، مقامه
 فأبطل واحملال، الباطل هو الناس عليه والذي الصواب، هو هذا أن وادعى َأَحدٍّ، لفظ وغريَّ  .القرآن من

 صلى هللا عليـه وسلم  هللا لرسول قالوا ملا الشرك ألهل جواابً  اآلية نزلت :قالوا التفسري أهل ألن اآلية، معىن
 ٱَّللَّ   ه وَ  ق لْ عليهم :  رداً  وجل عز هللا فقال ص ْفر؟ منن أم حناس منن أم هو ذهب أمنن َربَّك، لََنا صنفْ  :

 على االفرتاء وصح اآلية، معىن بطل سقط فإذا اجلواب، ومكان الرِد، موضع على داللة ففي : ه َو، َأَحٌد،
 قالوا املشركني أن كعب بن أ يبِ  عن الرتمذي وَروى. صلى هللا عليـه وسلملرسوله  والتكذيب وجل، عز هللا

 ٱلصََّمد . ٱَّللَّ   * َأَحدٌ  ٱَّللَّ   ه وَ  ق لْ  وجل : عز هللا فأنزل ربك؛ لنا : اْنس بْ  صلى هللا عليـه وسلم هللا لرسول
 هللا وأن سيورث، إال ميوت شيء وليس سيموت، إال يولد شيء ليس ألنه ي وَلد، ومل يلد مل والصََّمد : الذي

شيء.  كمثله وليس عْدل، وال شبيه له يكن قال : مل : َأَحدٌ  ك ف واً  لَّه   َيك نْ  يورث. َوملَْ  وال ميوت ال تعاىل
 جربيل فأاته َرِبك، قال : لنا اْنس ب فقالوا : آهلتهم ذكر  صلى هللا عليـه وسلم النيبِ  العالية أن أيب عن ور وني
الرتمذِي.  قاله أصح؛ وهذا كعب، بن أ يبِ  عن فيه يذكر ومل حنوه، فذكر َأَحٌد، ٱَّللَّ   ه وَ  السورة : ق لْ  هبذه

 .1َأَحدٌ  ٱَّللَّ   ه وَ  لفظ : ق لْ  إثبات احلديث هذا ففي :قلتقال القرطيب : 

قلت : أما مواضع قل يف القرآن فهي كثرية، وال يصح إسقاط حرف "قل" من التالوة حبال. ويصح إن  
كانت على سبيل الدعاء مثال. كقول أحدكم : حسيب هللا، من قوله تعاىل : قل حسيب هللا. فإن كان 

قرآان فيجب اإلتيان بقل معها، فإن مل يفعل  وهو يعلم أهنا من اآلية، ال انسيا وال  املتكلم هبا يعين هبا
 ساهيا، كفر ألنه أنكر من القرآن حرفا.

 ملاذا ذكر امسه هللا :
َولَئنْن َسأَْلتَـه ْم َمْن  ﴿: ند اخللق أمجعني، وهو قوله تعاىلأما ملاذا مسى امسه سبحانه وتعاىل، فلكونه معلوم ع

 .2﴾َخَلَق السََّماَواتن َواأْلَْرَض لَيَـق ول نَّ اَّللَّ  ق لن احلَْْمد  َّللنَّن َبْل َأْكثـَر ه ْم اَل يـَْعَلم وَن 

 يف الفرق بني األحد والواحد :
له اثن. وإمنا  أما كلمة أحد فهي أوىل يف هذا املقام، ألن املقام سؤال عن ذاته فهو معلوم ملن سأل أن ليس

ذكر األحد ومل يذكر الواحد ألن املقام مقام وصف والواحد توصف به األشياء وتقاس به وترتكب منه وهللا 
 تعاىل تعاىل عن ذلك. 
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 ملاذا تكرر لفظ "هللا" ؟ 
قال الرازي : اجلواب: لو مل تكرر هذه اللفظة لوجب يف لفظ أحد وصمد أن يردا، إما نكرتني أو معرفتني، 

 1بينا أن ذلك غري جائز، فال جرم كررت هذه اللفظة حىت يذكر لفظ أحد منكرا ولفظ الصمد معرفا. وقد

قال األلوسي : وتكرار االسم اجلليل دون اإلتيان ابلضمري قيل لإلشعار أبن من مل يتصف ابلصمدية مل 
صر فإذا قلت يستحق األلوهية وذلك على ما صرح به الدواين مأخوذ من إفادة تعريف اجلزأين للح

السلطان العادل أشعر أبن من مل يتصف ابلعدل مل يستحق السلطنة وقيل ذلك ألن تعليق الصمد ابهلل 
يشعر بعلية األلوهية للصمدية بناء على أنه يف األصل صفة وإذا كانت الصمدية نتيجة لأللوهية مل يستحق 

صمدية ألنه إمنا يعبد لكونه حمتاجا إليه دون األلوهية من مل يتصف هبا وحبث فيه أبن األلوهية فيما يظهر لل
العكس إال أن يقال املراد ابأللوهية مبدؤها وما ترتتب عليه ال كونه معبودا ابلفعل وإمنا مل يكتف مبسند إليه 
واحد ألحد والصمد هو االسم اجلليل أبن يقال هللا األحد الصمد للتنبيه على أن كال من الوصفني مستقل 

وترك العاطف يف اجلملة املذكورة ألهنا كالدليل عليه فإن من كان غنيا لذاته حمتاجا إليه  يف تعيني الذات
مجيع ما سواه ال يكون إال واحدا وما سواه ال يكون إال ممكنا حمتاجا إليه أو ألهنا كالنتيجة لذلك بناء على 

به الدليل ومن وجه تشبه أن األحدية تستلزم الصمدية والغىن املطلق وابجلملة هذه اجلملة من وجه تش
 2النتيجة فهي مستأنفة أو مؤكدة.

 له تكون ال تعاىل أنه يتصور ال وحىت. به ختتص بصفة تعرفه أن تستطيع اجلملتني تاكل  أن لبيانوقيل: 
 .اجتمعا إذا إال نالصفتا نهاات

 ملاذا أتت "أحد" نكرة و"الصمد" معرفة :
التعريف على نية إضمارها والتقدير قل: هو هللا األحد قال املاوردي: فيه وجهان أحدمها: حذف الم 

 والثاين: أن املراد هو التنكري على سبيل التعظيم.

قد يسأل سائل : مل  جاء "أحد" منكرا، وجاء الصمد معرفا ؟ اجلواب: الغالب على أكثر  :قال الرازي
ال يكون منقسما ال يكون  ما نوثبت أن كل حمسوس فهو منقسم، فإأوهام اخللق أن كل موجود حمسوس، 

خاطرا بيان أكثر اخللق، وأما الصمد فهو الذي يكون مصمودا إليه يف احلوائج، وهذا كان معلوما للعرب 
 .3بل ألكثر اخللق على ما قال : ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ٱهلل
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عند مجهور اخللق،  وإذا كانت األحدية جمهولة مستنكرة عند أكثر اخللق، وكانت الصمدية معلومة الثبوت
 ال جرم جاء لفظ أحد على سبيل التنكري ولفظ الصمد على سبيل التعريف.

قال األلوسي : وتعريفه دون "أحد" قيل لعلمهم بصمديته تعاىل دون أحديته وتعقب أبنه ال خيلو عن كدر 
بعد تنزيله منزلة ألن علم املخاطب مبضمون اخلرب ال يقتضي تعريفه بل إمنا يقتضي أن ال يلقى إليه إال 

اجلاهل ألن إفادة الزم فائدة اخلرب مبعزل عن هذا املقام فاألوىل أن يقال إن التعريف إلفادة احلصر كقولك 
زيد الرجل وال حاجة إليه يف اجلملة السابقة بناء على أن مفهوم "أحد" املنزه عن أحناء الرتكيب والتعدد 

حديته تعاىل واليعرتفون هبا واعرتض أبنه يقتضي أن اخلرب إذا  مطلقا إىل آخر ما تقدم مع أهنم ال يعرفون أ
كان معلوما للمخاطب ال خيرب به إال بتنزيله منزلة اجلاهل أو إفادته الزم فائدة اخلرب أو إذا قصد احلصر 

ة وهو ينايف ما تقرر يف املعاين من أن كون املبتدأ واخلرب معلومني ال ينايف كون الكالم مفيدا للسامع فائد
جمهولة ألن ما يستفيده السامع من الكالم هو انتساب أحدمها لآلخر وكونه هو هو فيجوز أن يقال هنا 
إهنم يعرفونه تعاىل بوجه ما ويعرفون معىن املقصود سواء كان هو هللا سبحانه أو غريه عندهم ولكن ال 

هلم وقيل إن "أحد" يف غري النفي يعرفون أنه هو سواء كان مبعىن الفرد الكامل أو اجلنس فعينه هللا تعاىل 
والعدد ال يطلق على غريه تعاىل فلم حيتج إىل تعريفه ِبالف الصمد فإنه جاء يف كالمهم إطالقه على غريه 

 1ف.فلذا عرِ ، عز وجل

 ملاذا بدأت السورة بـ"األحدية" وانتهت هبا :
 وإمنا كان ذلك كذلك ألن األحد له صفتان :

أحد بعده، فتم كذلك ذكره يف أول اجلواب ويف هناية اجلواب. فافهم. فهو األول  األوىل أن ال أحد قبله وال
 ليس قبله شيء وهو اآلخر ليس بعده شيء. وهذه الصفة ال يصح بذكرها التفكر يف شيء دون هللا تعاىل. 

من  والثاين : أن ال شيء يكافئه. فهو الذي ال شيء يشبهه أو يعدله أو يكون له كفؤا. وقول أحد أوىل
 شيء. فقد تسامى وتعاىل سبحانه وتعاىل وكذلك هو ال إله إال هو.

 : السورة يف العددي اجلانب
 ُنتم هذا البحث بتقدمي بعض اللطائف اليت تبني روعة ترتيب هذه السورة يف القرآن.

 بني يدي السورة :
 يف ترتيب املصحف،  112سورة اإلخالص هي السورة رقم 

 ،4عدد آايهتا: 
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 ، 15وعدد كلماهتا : 

 . 47وعدد حروفها: 

 : السورة يف العددي اإلحكام وجوه

 لطائف عامة :
 .15هو العدد األويل رقم:  47العجيب أن العدد  -1
+  19أعداد:  6هو جمموع األعداد األولية املذكورة يف القرآن، وهي  47األعجب أن  -2

11  +7  +5  +3  +2  =47 
 .32وحاصل طرحهما هو:  ،62هو:  47و  15جمموع العددين  -3

. ما هذا العدد؟ إذا علمنا أن عدد آايت 6232إن العدد الناتج من صف هذين العددين هو: 
هو جمموع أعداد اآلايت يف سور  6232، فمن السهل أن نالحظ أن العدد 4سورة اإلخالص هو: 

 (.6232=  4-6236القرءان الباقية. )

 يف القرآن:موقع ترتيب السورة وعالقته بعدد السور 
، وهذا يعين أن عدد السور ابتداء 112جاءت سورة اإلخالص يف موقع الرتتيب الذي يدل عليه العدد 

. العجيب أن جمموع أعداد اآلايت يف السور الثالث هو: 3من سورة اإلخالص وحىت هناية املصحف هو: 
 (.4 ، سورة اإلخالص:5، سورة الفلق: 6، بعدد كلمات السورة.)سورة الناس: 15

 ، 456واألعجب أن العدد الناتج من صف هذه األعداد الثالثة هو: 

 هو عدد سور القرءان الكرمي. 114، العدد 114×  4وهذا العدد عبارة عن: 

 الكسرة اليتيمة يف السورة :
، ومن أعجب املالحظات أن من بينها حرفا واحدا جاء مكسورا، 47عدد حروف سورة اإلخالص هو 

يف كلمة )يلد(. واألعجب أن هذا احلرف جاء يف وسط السورة متاما، حيث قسمها إىل إنه حرف الالم 
 حرفا بعده. 23حرفا قبله ، و:  23قسمني متساويني: 

، وهذا العدد متاما هو عدد األعداد املستخدمة أعدادا 77حرفا يف القرآن هو  23إن عدد اآلايت ذات 
 لآلايت يف القرآن.
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 :السور اليت تلي اإلخالص 
آايت والناس  5وذات  113سوراتن فقط يف ترتيب القرآن جاءات بعد اإلخالص مها الفلق السورة رقم 

 آايت. 6وذات  114السورة رقم 

 .227جمموع ترتيب السورتني هو 

فالناتج هو:  227... +  4+  3+  2+  1: 227إىل  1إذا قمنا جبمع األرقام املتسلسلة من 
 .114×  227. هذا اجملموع يساوي: 25878

 .114هو العدد األويل الوحيد املستخدم عددا لآلايت وأكرب من  227هذا العدد 

عددا. يعين  18ولو حاولنا أن حندد األعداد األولية املستخدمة أعدادا لآلايت يف سور القرآن فسنجدها 
هي أطول  عدد آايت سورة البقرة اليت 286إىل  1عددا أوليا يف سلسلة األعداد من  31من جمموع 

هو عدد األعداد اليت استخدمها القرآن للداللة  13. ) العدد 13عددا وترك  18السور، استخدم القرآن 
 (.114على أعداد اآلايت يف سوره، كل منها أكرب من العدد 

 908املستخدمة أعداد لآلايت :  18د األولية اأما جمموع األعد

 .227×  4املفاجأة هنا أن هذا العدد = 

 جمموع ترتيب السور اليت تليها. 227عدد آايت سورة اإلخالص و 4م أن ومعلو 

 السور اليت بدأت بـ"قل" :
سور كل واحدة بدأت بقوله تعاىل : "قل". هذه السور هي : سورة اجلن وسورة الكافرون  5جند يف القرآن 

 وسورة اإلخالص وسورة الفلق وسورة الناس.

 ه اجملموعة.أول ما نالحظه توسط سورة اإلخالص هذ

+  72جمموع الرتاتيب وأعداد اآلايت للسورتني  اجلن والكافرون واليت تسبق اإلخالص يف الرتتيب هو : 
109  +28  +6  =215. 

+  113وجمموع الرتاتيب وأعداد اآلايت للسورتني  الفلق والناس واليت تلي اإلخالص يف الرتتيب هو : 
114  +5  +6  =238. 

 .23 العددين هو ابلضبط : العجيب أن الفرق بني

تني تليان ل. إذا الحظنا أن جمموع تراتيب السورتني ال49جمموع أعداد آايت هذه السور اخلمسة هو : 
 يف جمموعة األعداد األولية. 227حيدد ترتيب العدد  49، فإن العدد 227سورة اإلخالص هو : 
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 .34=6+28اإلخالص يف الرتتيب هو :  جمموع أعداد اآلايت للسورتني  اجلن والكافرون واليت تسبق

 .11=6+5جمموع أعداد اآلايت للسورتني  الفلق والناس واليت تلي اإلخالص يف الرتتيب هو : و 

 أيضا. 23والفرق بينهما هو 

فإذا نظران يف جمموع الرتاتيب للسورتني  اجلن والكافرون واليت تسبق اإلخالص يف الرتتيب هو : 
72+109=181. 

 .227=114+113اتيب للسورتني  الفلق والناس واليت تلي اإلخالص يف الرتتيب هو : جمموع الرت و 

 .23وهو ضعف العدد  46فالفرق بينهما هو 

 سورة اإلخالص وسور الفواتح :
سوره مبا يصطلح عليه بعض الناس اليوم ابحلروف املقطعة.  29، افتتحت 114من بني سور القرآن الـ
 جند َثان سور عدد آايهتا أوليا، وقد ابتدأت هذه السور ابلفواتح التالية: ،29ومن بني هذه السور الـ 

 حرفا. 23امل، املر، طسم، يس، حم عسق، حم، حم، حم. وجمموع حروفها 

. فهي يف جمموعة السور الفواتح حتتل الرقم 69سورة العنكبوت وعدد آايهتا  29تتوسط هذه السور الـ
 ، وهو عدد كلمات سورة اإلخالص.15

حرفا، وهو عدد  47أول ما نالحظه أن عدد احلروف يف الكلمات الفواتح من البقرة إىل العنكبوت هو 
 حروف سورة اإلخالص.

حرفا استعمل بعد العنكبوت، وهو  31فمعىن ذلك أن  78إذا علمنا أن عدد احلروف النورانية مجيعا 
 جمموع السور اليت أعداد آايهتا أوليا.

 يف السورة :عدد تكرار حرف الالم 
مرة. فإذا اختذان من الالم املكسورة الوحيدة يف السورة مركزا لتوزيع هذا  12تكرر حرف الالم يف السورة 

 العدد سنجده على النحو التايل:

 مرات، وهو عدد تكرار حرف الالم قبل الالم املكسورة. 7 -

 مرات، وهو عدد مرات التكرار بعدها. 4-

 47، ومها رقما العدد 4و  7عدد مرات تكرار الالم إىل العددين لقد قسمت الالم املكسورة 
 عدد حروف سورة اإلخالص.
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 عدد حروف اآلايت والسور املوافقة هلا ترتيبا :
 ومن عجائب العدد يف سورة اإلخالص:

 تتألف سورة اإلخالص من أربع آايت:

 .11اآلية األوىل: عدد حروفها  -

 .9اآلية الثانية: عدد حروفها  -

 .12اآلية الثالثة: عدد حروفها  -

 .15اآلية األوىل: عدد حروفها  -

 .47إن جمموع هذه األعداد هو: 

 إذا حبثنا يف ترتيب سور القرءان عن السور اليت جاءت هذه األعداد مواقع ترتيب هلا، سنجد أهنا:

 .123هي سورة هود، عدد آايهتا:  11السورة رقم  -

 .129دد آايهتا: هي سورة هود، ع 9السورة رقم  -

 .111هي سورة هود، عدد آايهتا:  12السورة رقم  -

 .99هي سورة هود، عدد آايهتا:  15السورة رقم  -

وهو جمموع  62، هذا العدد عبارة عن صف العددين 462إن جمموع أعداد اآلايت يف السور األربع هو 
 ت.وهو عدد اآلاي 4عدد احلروف يف السورة مضاف إليه عدد الكلمات، و

 .23، أربعة أعداد أولية جمموعها: 11×  3×  7×  2عبارة عن:  462ومن عجائب العدد أن العدد 

 : 15عالقة سورة اإلخالص ابلسورة رقم 
 آية. 99يف ترتيب القرآن هي سورة احلجر ذات الـ  15السورة اليت أتخذ العدد 

، وهو عدد سور القرآن 114ا هو أول ما جيب مالحظته يف هذه السورة أن جمموع ترتيبها وعدد آايهت
الكرمي. والثاين أهنا السورة اليت حتتوي على آية احلفظ، وهي قوله تعاىل : إان حنن نزلنا الذكر وإان له 

 حلافظون.

، مكوان من أرقام عدد آايت سورة اإلخالص واليت تليها. 654العجيب أن عدد كلمات سورة احلجر هو 
 (.4، سورة اإلخالص: 5، سورة الفلق: 6)سورة الناس: 
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 : 47عالقة سورة اإلخالص ابلسورة رقم 
 .38يف ترتيب القرآن هي سورة حممد وآايهتا  47السورة اليت أتخذ العدد 

، وأن 77أول مالحظة حول هذه السورة، أن عدد األعداد املستخدمة أعدادا لآلايت كما ذكران هو 
عددا هو أكرب  47، مبعىن أن 30يب التصاعدي رقم وهو عدد آايت سورة حممد أييت يف الرتت 38العدد 

 .38من 

كلمات: )سيهديهم ويصلح ابهلم(. وأطول آية   3وهي مؤلفة من  5أقصر آايت سورة حممد هي اآلية رقم 
كلمة )مثل   44. والعجيب هنا أن عدد كلمات اآلية املميزة ابألطول هو 15يف سورة حممد هي اآلية رقم 

 .47. أمعاءهم(. جمموع العددين هو أيضا اجلنة اليت وعد ......

 هو عدد حروف سورة اإلخالص. 47ومعلوم أن العدد 

 عالقة سورة اإلخالص بسورة آل عمران :
 .203، اجملموع: 200من بداية املصحف، عدد آايهتا  3سورة آل عمران هي السورة رقم 

رية سورة آل عمران يف ترتيب حبسب ترتيب املصحف، فهي إذن نظ 112سورة اإلخالص هي السورة رقم 
يف ترتيب املصحف(،  112ابلعد من آخر القرءان، )السورة رقم  3القرآن، ألهنا ستكون صاحبة الرقم 

 .116، اجملموع: 4عدد آايهتا: 

؛ ما هذا العدد ؟ إنه الفرق بني جمموع تراتيب 319هو:  116و  203العجيب أن جمموع العددين 
 (.6236=  319-6555القرءان، وعدد آايته. )

 عالقة سورة اإلخالص بسورة الرمحن :
( هي السورة رقم 114-58سورة االخالص ابعتبار ترتيب سور النصف الثاين من القرءان )السور من 

 (.6، الناس 5)الفلق  11، عدد السور التالية هلا سوراتن جمموع آايهتما: 55

لرمحن، عدد السور التالية هلا سوراتن جمموع ابعتبار ترتيب النصف األول هي سورة ا 55السورة رقم 
 (.29، احلديد 96)الواقعة  125آايهتما: 

 ، وهذا هو عدد سور القرءان.114هو:  11و  125العجيب أن الفرق بني العددين 

 :الليل آية فمحوان: تعاىل قوله مع وقفات: الثاين املثال
موضوع املادة األكثر تواجدا يف الكون.. املادة املظلمة اليت تبقى  سنحاول، يف هذا املبحث، التطرق إىل

رة.. مستعرضني  وجهة نظر العلم إىل اآلن مادة خفية ال توجد لدينا أية طريقة لرصدها و دراستها مباش
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 اليقني العلمي الذي اليف الوقت نفسه القوة البيانية و  موافقة ما ثبت علميا ملا جاء به القرآن.. مبيننيو 
 نظري له الذي حيمله التعبري القرآين.

 فكران..يف مجيع ما يتعلق بنا، بكالمنا ونظران و من خالل قرآنه قد حتدى العاملني، هللا ومعلوم أن 

 حتداان أن َنيت مبثل هذا القرآن..

 حتداان أن ُنلق ذاباب..

 صدق أفكاران.. أن نقدم الربهان على عقائدان و حتداان

 إننا عاجزون عن اإلتيان مبثل القرآن يف كل شيء.. و ليس فقط يف ما حيمله من الفصاحة.. 

 رزقه عقال يستدل به على احلق..أمام حتديه بل كل من كرمه هللا و مل يقف العرب وحدهم 

ْم َآاَيتنَنا يفن ﴿ :سيأتينا اجلواب يف قوله تعاىلنا نسأل.. كيف نعرف أنه احلق.. و لعلو  اآْلَفَاقن َويفن َسن رنيهن
َ هَل ْم أَنَّه  احلَْقُّ أََومَلْ َيْكفن بنَربِنَك أَنَّه  َعَلى ك لِن َشْيءٍّ َشهنيدٌ  هنْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ   .1﴾أَنـْف سن

لن  أناآلية  ونفهم منة هي خلق هللا.. املرسلفاملنزلة هي القرآن كالم هللا و  ،اآلايت إما مرسلة أو منزلةو 
هو احلق، فإن جمال تبلغوا بعلمكم إال ما جتدون له إشارة يف آايتنا فإذا علمتم ذلك تبني لكم أن القرآن 

األمر هنا ال يتعلق فقط ابجلسم وأعضائه وخمتلف وظائفها ولكن أيضا مبلكة اآلفاق، و علمكم النفس و 
كالم يف اآلية عنه ال عن النفس ان الالربهان، ألنه لو تعلق األمر ابجلسد لكالتفكري فيها وملكة النظر و 

لكان ذكر اجلسد أوىل إذا كان املقصود هو فلما قصد به و غريه مجع يف لفظ النفس.. و متاما ال تتعلق و 
اآلفاق ابألرض أو مبا بلغناه من كوننا و لكن بكل ما حييط بنا و يصح أن نبلغه و قدر لنا هللا تعاىل بعلمه 

علم الكتاب و النفس و اآلفاق متعلق بعلم األسباب و بني علم الكتاب و علم  بلوغه. ألن آايت هللا فيها
رَاطن  ﴿ األسباب شأو و فضيلة.. ْن َربِنَك ه َو احلَْقَّ َويـَْهدني إنىَل صن َويـََرى الَّذنيَن أ وت وا اْلعنْلَم الَّذني أ ْنزنَل إنلَْيَك من

 حلكمه خاضعة.ألهنا به مقدرة و ال يصح أن ختالف األسباب الكتاب و  .2﴾اْلَعزنيزن احْلَمنيدن 

لكن أيضا ي فقط، مع أمهية ذلك و ضرورته، و إن آايت القرآن ال ميكن اإلحاطة أبسرارها يف إطارها اللغو 
ال ميكن الوصول إىل توثيق سبقه العلمي دون لتدبر اليت تتضمن التفكري أيضا ومساءلة القرآن، و مبلكة ا

 ما توفر عند أهل الزمن من علوم.توظيف 

إن فهم الكون قد يتم لعقل املتدبر حىت دون أن ينظر للكون ذاته، و قد يتم للناظر يف الكون حىت دون أن 
علم تدبر القرآن أو تنظر فيهما معا وهو أجل. فعلم الكتاب و يقرأ القرآن، فإما أن تنظر يف اخللق أو ت

                                                                 
 .53ية آلا ،41سورة ال فصلت،سورة  1
 .6ية آلا ،34سورة ال سبأ،سورة  2
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لكن الغالب أن كل واحد فينا معا.. و ن أن يقوى على النظر هبما األسباب جمهران قد ال يتيسر لإلنسا
 ابستطاعته أن ينظر أبحدمها.

تطوره، يعاين يف وقتنا احلاضر الذي يهتم بدراسة بداية كوننا وتكوينه، و  (cosmology) علم الكونو 
حاجة ألن نقول إنه  الابملائة من كوننا. و  95ي يكوِنن من حالة تشويش سيئة ! فالعلماء ال يعلمون ما الذ

على الرغم من أن معظم املرئيات يف الكون أصبحت أكثر قابلية للفهم، من خالل ضع حمرج بال ريب. و و 
األحداث املدهشة مثل املستعرات الفائقة احلديثة يف فهم تشكّـُل النجوم والبناء اجملري و اإلجنازات الواسعة 
(supernova)أخرى للكون، أطلق عليها العلماء مصطلح املادة املظلمة،  ، إال أنه يبدو أن هناك م ركَـَّبة

  د.من احملتمل أهنا تشكل معظم كتلته، ال ميكن أن نراها، كما أننا مل نفهمها بع

لردود أفعال الصحف العلمية، بل ألكثر من قرن كانت اإلشارات إىل هذه املادة املعتمة قد روجت و 
 وجدت طريقها كملف ضمن حلقات ملفات القضااي اجملهولة. و 

إن اختلفوا يف توابعه. ففي حني يفسر ذا األمر هلم من إحراج يؤكدونه وبال تردد و العلماء مع ما يثري ه
ملظلمة غري مرئية ألي تلسكوب، وال ميكننا أن البعض أنه الدليل على وجود مادة أطلقوا عليها اسم املادة ا

اهدها مع صدق برهنتنا على وجودها، يفسر البعض اآلخر أن الدالئل على وجود هذه املادة مع  نشنراها و 
 77فوق نسبته كوهنا قوية ال ميكننا اجلزم هبا أبدا. غري أن الطرفني يتفقان حول استحالة مشاهدة ما ت

 ابملائة منه. 95رمبا تصل إىل ابملائة من الكون و 

كيف "نراها" وطرق تفسريها، و دالئل وجودها، ثر على هذه املادة، و ل التعرف أكيف هذا البحث، سنحاو 
ل ما وصلنا من اكتشافات علمية وما نقرؤه يف سنحاول تقدميها من خالو  إذا كانت معتمة و مظلمة ؟ 

 مسليا يف آن معا.القرآن الكرمي. ونتمىن أن يكون ذلك تعليميا و 

ر وَن  َفاَل  ﴿ مي الذي يقول هللا تعاىل فيه:سنبدأ، أوال، بطرح املوضوع من خالل القرآن الكر  َا تـ ْبصن م  مبن أ ْقسن
ر وَن  .:.    .1﴾َوَما اَل تـ ْبصن

تَـغ   ﴿ لنقف مع قوله تعاىل : َرًة لنتَـبـْ وا َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َآيـَتَـنْين َفَمَحْواَن َآيََة اللَّْيلن َوَجَعْلَنا َآيََة النـََّهارن م ْبصن
ياًل  نننَي َواحلْنَساَب وَك لَّ َشْيءٍّ َفصَّْلَناه  تـَْفصن ْن َربِنك ْم َولنتَـْعَلم وا َعَدَد السِن    .2﴾َفْضاًل من

ا من مظاهر اإلعجاز و دقائق العلم مما جيذب األفهام  إىل التأمل يف بديع صنع هللا و و ننظر ما فيه
 يهدي العقول للتفكر يف روائع خلقه و يرفع األلباب للنظر يف بدائع وحيه و أسرار كتابه.

                                                                 
 .39و 38، اآلايت 69سورة ال احلاقة،سورة  1
 .12، اآلية 17سورة ال اإلسراء،سورة  2
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و حنن إذ ُنوض حبر العلم ابلقرآن، نستند إىل مورد كل علم، و أصل كل يقني، فإن فكرة العقل قد 
 بدل و ال تبديل لكلمات هللا، و نظر العلم قد يكذب و القرآن ال يكذب. تست

 :  آرائهم و املفسرون قاله ما حول وقفات

 حول الوجوه اللغوية و الداللية يف اآلية :
أن  الكبري،يقول الفخر الرازي يف مفاتيح الغيب التفسري ، ﴾َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َآيـَتَـنْين  ﴿يف قوله تعاىل : 
 يف ذلك قولني :

 القول األول : أن يكون املراد من اآليتني نفس الليل والنهار. 

يريد الشمس والقمر، أي وجعلنا يف الليل القول الثاين : أن يكون املراد وجعلنا نريي الليل والنهار آيتني 
النهار ظرفني يف موضع املفعول و يكون بذلك آيتني مفعوال أوال والليل و القمر، والنهار آيتني مها الشمس و 

 .1الثاين

رجح ندلسي يف تفسري البحر احمليط، و به قال أبو حيان األلكالم قال الزخمشري يف الكشاف، و مبثل هذا او 
زاد . و الشوكاين يف فتح القدير القول األول، يف حني رجح القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن القول الثاين

قال الكرماين بغري ذلك، مستندا إىل كون ذلك يقتضي حالة مل معىن صري، و أن جعل هنا قد حي أبو حيان
 تقدمت نقل الشيء إىل حالة أخرى. 

رًَة  ﴿ :يف قوله تعاىل  : ﴾َفَمَحْواَن َآيََة اللَّْيلن َوَجَعْلَنا َآيََة النـََّهارن م ْبصن

تقديره : حموان اآلية اليت هي الليل وجعلنا يف آية الليل والنهار للتبيني، و على القول األول : تكون اإلضافة 
 اآلية اليت هي نفس النهار مبصرة.

محوان آية الليل القمر، فو  وعلى القول الثاين : يكون املراد وجعلنا نريي الليل والنهار آيتني يريد الشمس
 اليت هي الشمس.اليت هي القمر وجعلنا آية النهار مبصرة، و 

ذهاب األثر، تقول حموته أحموه، ورده ابن عادل يف اللباب يف علوم الكتاب، هو إمعىن احملو يف اللغة، كما أو 
ذكر أبو حيان أن الفاء يف قوله تعاىل : فمحوان، ليست ابلضرورة وامنحى، وامتحى : إذا ذهب أثره. و 

تكلم يف  قدال ابن عطية يف احملرر الوجيز. و مبثل هذا قولنا : بنيت داري فبدأت ابألس، و تعقيبية، جلواز ق
ما تنطق به من حقائق األستاذ الدكتور زغلول بعض املتقدمني. كما تكلم فيها وبني روائعها و  معىن ذلك
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لغوي أخذهتا تدل على عميق علم  رمبا يكون هذا البحث إحدى َثار هذه اآلية اليت أبي وجهالنجار. و 
 ن لو كان كيف كان يكون.ما ال يكو هن على أن قائلها يعلم ما كان وما يكون و ترب ودقيق حق، و 

نننَي َواحلْنَسابَ ﴿ :يف قوله تعاىل تَـغ وا َفْضاًل منْن َربِنك ْم َولنتَـْعَلم وا َعَدَد السِن  : ﴾لنتَـبـْ

 قوالن : وفيه

القول األول: أنه متعلق مبا هو مذكور قبل، وهو حمو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، ومبثل هذا قال 
 .1املفسرينأكثر الفخر الرازي، و 

رًَة  ﴿ ـقوله تعاىل:: أنه متعلق بالقول الثاين مل أقف على دون حموان آية الليل، و  ،﴾َوَجَعْلَنا َآيََة النـََّهارن م ْبصن
القول إن صح أن ال ما الذي أغفلهم عن هذا فسرين وال أدري إن كان أحدهم قال به و من قال به من امل

متعلق ابلكراس والقلم معا. وأعطيتك مرآة وقلما  ،وقلما لتكتب بهال أحد قال به. ومثله أعطيتك كراسا 
قلما لتكتب متعلق ابلقلم دون لتنظر وجهك وترمسه تعلق األول ابألول والثاين ابلثاين. وأعطيتك حمفظة و 

 احملفظة.

ياًل ﴿ يف قوله تعاىل :  : ﴾وَك لَّ َشْيءٍّ َفصَّْلَناه  تـَْفصن

ذهب . و 2لينابيااًن غري ملتبس، فأزحنا عللكم، وما تركنا لكم حجة ع : بيناهيقول الزخمشري يف الكشاف
َيااًن لِنك لِن َشْيءٍّ  ﴿ :وهو كقوله تعاىل ،3كام القرآن، أي من أحكام التكليفالقرطيب يف اجلامع ألح ،  ﴾تنبـْ

ازي أن ذكر املصدر يف الر ، و زاد 4مبثله قال الشوكاينو  .﴾مَّا فـَرَّْطَنا يفن ٱلكنَتابن منن َشْيءٍّ  ﴿ :قوله تعاىلو 
ياًل  ﴿: قوله تعاىل فصلناه حقا  وما نفهمه من ذلكأتكيد الكالم و تقريره، إمنا كان ألجل  ،﴾تـَْفصن

ز، أن كلمة كل زاد ابن أيب زمنني يف تفسري القرآن العزيه على الوجه الذي ال مزيد عليه وهللا أعلم. و فصلناو 
اهر يف النصب كان على االشتغال قال أبو حيان أن الظ. و وردت منصوبة مبعىن: وفصلنا كل شيء تفصيال

ومنهم من ذهب إىل  ،﴾َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهارَ  ﴿ :بق اجلملة الفعلية يف قوله تعاىلهو أرجح من الرفع لسو 
 . 5هو كالم مستبعد عند أهل اللغة و أعالم التفسريأن وكل شيء معطوف على احلساب، و 
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 : املخلوقة املادة و املمتد الظل بني:  الليل
النهار يف القرآن الكرمي، سوى ما قرأت يف حبث على معاىن كلميت الليل و مل أجد، من املفسرين، من وقف 

: عندما احثة خدجية بنبشري حسين حيث تقولالعلم( لألخت البعنوان ) ظلمة الكون بني القرآن و ب
ليل السماء، فإن املقصود وضوح اتم بني ليل األرض و فرق يف نستعرض اآلايت املتعلقة ابلليل جندها ت

حركاهتا هو ليل األرض. أما ليل السماء الذي يدل على ظلمة يف اآلايت اليت تتعلق ابألرض و  ابلليل
 ظواهرها، فالليل يؤخذ ابعتبار سياقه.. ورد يف آايت عديدة تصف السماء و  الكون الذي حنيا فيه فقد

إال أن معاين كلميت الليل و النهار يف القرآن ابعتبار السياق اليت وردت  :دجيةومع مجيل ما قالته األخت خ
الليل تؤكدها.. فلعامل للكون ختضع هلذه املعاين و فيه هي أكثر مما جاء يف كالمها، بل األعجب أن نظرة ا

ه، يضا خملوق حجب هللا عنا رؤيتلكنها أكرب من ذلك فهو أليس فقط ظاهرة ختص األرض والسماء، و 
غروهبا.. غري أنه ال خيفى الناجتة عن طلوع الشمس و  أغلب من تكلم يف التفسري ذهب ظنه إىل الظاهرةو 

معناها املراد أي كلمة غريها.. ال ميكن أن حتمل يف القرآن مقصودة يف حد ذاهتا، و على أحد أن كل كلمة 
تعملها للغاية اللغوية أو األسلوبية أو قد أتقن القرآن اتقاان يقينيا حني استخدم هذه األلفاظ.. فهو ال يسو 

من معان علمية تتوج لكن أيضا ألجل ما حتمل ية من حيث السمع وأتثريها على املتلقي فقط، و اجلمال
 .1لعرب جاء ليصحح أخطاء العامل كلهتزينه.. إن القرآن جاء ليصحح أخطاء اذلك اجلمال و 

تغيب  التغيب، والشمس ال تشرق ولكنها تطلع، و ن التعبري إذا قلنا تشرق الشمس و كنا نظن أننا حنس
لعل عدم التدقيق يف معان الكلمات القرآنية هو الذي جعل بعض الضالني يستشهدون ولكنها تغرب.. و 

من هؤالء أنه مليء ابملفاجآت للكذابني.. و ابلقرآن ظنا منهم أهنم يستفيدون منه لتسويق أفكارهم مع 
 الزمان..ية يف املكان و لون أن البعدية تعين يف أصلها البعدأتباع الفرقة األمحدية الذين يقو 

أَْم خ لنق وا  ﴿ :ق كيف أنه حتويل الشيء إىل شيء وهو قوله تعاىلمتاما حني يتكلم القرآن الكرمي عن اخللو 
قوله  در على خلق األشياء من الالشيء وهوأن اخلالق وحده القاو  ..﴾منْن َغرْين َشْيءٍّ أَْم ه م  اخْلَالنق ونَ 

كل يتحول.. ليستبدل   ال شيء خيلق .و من هنا تسقط نظرية حفظ املادة. ..﴾أَْم ه م  اخْلَالنق ونَ  ﴿: تعاىل
ْن َغرْين َشْيءٍّ أَْم ه م  اخْلَالنق ونَ  ﴿: بقوله تعاىل مثل هذا الكالم يف كل كلمة يستعملها و  ؟ ﴾أَْم خ لنق وا من

 القرآن. 

َوه َو الَّذني َخَلَق ﴿ :من كلمة الليل، يقول هللا تعاىل املعاين املستفادةيف هذه الفقرة سنحاول فهم بعض 
   .2﴾اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ك لٌّ يفن فـََلكٍّ َيْسَبح ونَ 

                                                                 
 وقع البحث بني يدي حني كنت أكتب هذا املبحث واختلف عندي فلم أجده. 1
 .33، اآلية 21ورة سال األنبياء،سورة  2



167 
 

مث َّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيهن َدلنياًل  أملَْ تـََر إنىَل َربِنَك َكْيَف َمدَّ الظِنلَّ َوَلْو َشاَء جَلََعَله  َساكنًنا ﴿ و يقول هللا تعاىل :
ريًا  .:. َنا قـَْبًضا َيسن    .1﴾َوه َو الَّذني َجَعَل َلك م  اللَّْيَل لنَباًسا َوالنـَّْوَم س َبااًت َوَجَعَل النـََّهاَر ن ش ورًا .:.مث َّ قـََبْضَناه  إنلَيـْ

 مع هذه اآلايت وقفة.

أن يقول كل يف فلك يسبحون  نه ال جيوزإعلقة ابآلية، من سورة األنبياء، يذكر الرازي يف أحد املسائل املت
إن مل فصارت النجوم و  ، الكالم مع الشمس والقمر النجوم ليثبت معىن اجلمع ومعىن الكليدخل يفإال و 

ضافة ذا ال حيصل اجلمع إبحنن نسأل ملا. و 2مذكورة لعود هذا الضمري إليها وهللا أعلم تكن مذكورة أوال فإهنا
ليسوا من جنس واحد  النهار ؟ فأما ظاهر كالم الرازي كونه غفل عن ذلك ألهنم، حسب فهمه،الليل و 

كوهنم مجيعا   فينبئية النهار ظاهرتني انجتتني عن حركتهما، أما ظاهر اآلفالشمس والقمر خملوقتني والليل و 
هللا ته إىل ختمني النجوم وإدراجها هنا وتاج إلثباالكل كل مجع ال حنصري ابلتايل الواو واو عطف و تخملوقني و 

 أعلم. 

وهنا أجسام قول آخرون كجبسم إمنا هو مدار هذه النجوم، و ذكر الرازي ما قاله الضحاك كون الفلك ليس و 
أن الفلك موج مكفوف جتري الشمس والقمر نبه على كيفية ذلك فذكر قول البعض تدور النجوم عليها. و 

 السباحة ال تكون إال يف املاء،احتج أبن نه ماء جمموع جتري فيه الكواكب و قول الكليب أو  .والنجوم فيه
ذهب يوسف احلاج أمحد يف موسوعة الذي ميد يديه يف اجلري سابح. و  قولنا عن الفرسيف ذلك عليه  انردو 

هبا يعين هو املدارات اخلاصة لكل كوكب، و  السنة املطهرة، كون الفلكعجاز العلمي يف القرآن الكرمي و اإل
 اق نظام دقيق، وهو وإن كان تفسري توابعها وفية الشكل اليت تدور فيها الشمس و املسارات اإلهليليج

 ال احلقيقة الوحيدة اليت ميكن أن نقرأها من اآلية. فإنه ليس التفسري الوحيد و  اودقيق امنطقي

   .3﴾ْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمرَ َوه َو الَّذني َخَلَق اللَّ ﴿ : معىن قوله تعاىلأقف على من بنيَّ  مع ذلك ملو 
التايل حيمل الليل و  ،القمرواو هنا واو عطف فيكون الليل والنهار خملوقني كالشمس و هل جيوز أن يكون ال

 ب إليه. هن معىن غري املعىن الذي ذ  

جبميع ما قبلها ال  تعلقالتايل فإن مجلة كل يف فلك يسبحون يما نراه يف ما سبق من الكالم. و  قد ذكرانو 
 القمر وحدمها.ابلشمس و 

، 1﴾َوالنَّْجم  َوالشََّجر  َيْسج َدانن  ﴿ :يسبحون، فقد قال هللا تعاىل تعاىل: لعلنا نسأل عن سر اجلمع يف قولهو 
 :ل هنايقو و  ،محال على املثىن ،يسجدان يف سورة الرمحن:ول فحمل الكالم على املثىن، فكيف يق
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أن يف تنوين   حني قالا ذهب إليه الزخمشري يف الكشاف ومل يوضحه لعله ممحال على اجلمع؟ و  ،يسبحون
 هللا أعلم. ومعناه كلهم يف فلك يسبحون و 2عن املضاف إليه كلمة كل عوض

إنْذ ﴿: يدخالن يف هذا الكل كما الشمس والقمر ؟ ونظري ذلك قوله تعاىل النهاروهنا نسأل إن كان الليل و 
دنينَ قَاَل  َبنيهن اَي أََبتن إنيِنن رَأَْيت  َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْتـ ه ْم يلن َساجن فهل أن  ،3﴾ي وس ف  ألن

 اثن انقباضه ؟ أم أنه حيمل معىًن يعية اليت تنتج عن امتداد الظل و النهار هو الظاهرة الطباملعىن من الليل و 
 ؟ أجل للناظرينأدق وأعمق و 

أن الليل إمنا هو الظاهرة اليت تنتج عن احتجاب الشمس بطرف األرض، قلنا ملاذا يقول هللا  ،فإن قيل لنا 
َبغني هَلَا َأْن ت ْدرنَك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيل  َسابنق  النـََّهارن وَك لٌّ يفن فـََلكٍّ َيْسَبح ونَ  ﴿ تعاىل:  ،4﴾اَل الشَّْمس  يـَنـْ

ْن  ﴿ و يقول تعاىل: َآاَيتنهن اللَّْيل  َوالنـََّهار  َوالشَّْمس  َواْلَقَمر  اَل َتْسج د وا لنلشَّْمسن َواَل لنْلَقَمرن َواْسج د وا َّللنَّن َومن
ه  تـَْعب د ونَ  ت ْم إنايَّ  .5﴾الَّذني َخَلَقه نَّ إنْن ك نـْ

على هذا النحو ؟  القمر ربط ترتيب. أعين ما سر ترتيب كل هذه املخلوقاتفريبط الليل والنهار ابلشمس و 
َواْلَقَمرن إنَذا َتاَلَها  .:.َوالشَّْمسن َوض َحاَها  ﴿ :يف قوله تعاىل ،خالفا ملا جاء يف اآلايت من سورة الشمس

َها  .:. فَالنق  ﴿ :من سورة األنعام، يف قوله تعاىل يف اآلايتو  ،6﴾َواللَّْيلن إنَذا يـَْغَشاَها .:.َوالنـََّهارن إنَذا َجالَّ
ْصَباحن َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ح ْسَبااًن َذلنَك تـَْقدنير  اْلَعزنيزن اْلَعلنيمن   ،7﴾اإْلن

الليل بعد ذلك الرتباطهما،  أوال الرتباطهما كما ذكر القمر و فإنه ملا ذكر الشمس أوال ذكر معها النهار 
فكيف يذكر هنا الشمس أوال و يذكر معها الليل أوال يف الرتتيب مث يذكر القمر ليذكر معها النهار يف 

 الرتتيب ؟ 

 وفهمنا من اآليةعتنا رؤيته، ليس ابستطااآلية أن يف هذا الكون ما نبصر ونرى وما ال نبصر و الواضح من 
مي الليل الذي وقع تقدما نرى آية النهار، و  ويكون ،آية الليلهو مشاهدته  ابستطاعتناليس ما ال نرى و أن 

 ألمور : ،كشف لنا حالهيبصر لنا عن النهار الذي يبصر و  الهو كل ما ال يرى و 

                                                                                                                                                                                            
 .6، اآلية 55سورة ال الرمحن،سورة  1
، 3هـ، اجلزء 1407، 3بريوت، الطبعة -الكتاب العريبالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزخمشري، دار  2

 .424ص
 .4، اآلية 12سورة ال يوسف،سورة  3
 .40، اآلية 36سورة ال يس،سورة  4
 .37، اآلية 41سورة ال فصلت،سورة  5
 .4-1، اآلايت 91سورة ال الشمس،سورة  6
 .96، اآلية 6سورة ال األنعام،سورة  7



169 
 

أن يف الكون ما ميكن إبصاره و ما ال ميكن إبصاره و ليس لنا وسيلة إلبصاره، و ليس معىن  -1
 اإلبصار بصر العني اجملرد.

 ادة املظلمة اليت ال ميكن إبصارها هي األكثر نسبة يف الكون و األول يف ترتيب اخللق.أن امل -2
 أهنا إمنا خلقها هللا كذلك البتغاء فضل هللا تعاىل علينا. -3
 أن املادة املرئية من الكون يتحقق من خالهلا معرفة الزمن و العلم ابلسنني و احلساب. -4

 وهللا تعاىل أعلم.

ر وَن  َفاَل  ﴿ :تعاىلقوله سبحانه و أما األول فمثاله، ف َا تـ ْبصن م  مبن ر وَن  .:.أ ْقسن    .1﴾َوَما اَل تـ ْبصن

َن السََّماءن َفظَلُّوا فنيهن يـَْعر ج وَن  ﴿ :و أما الثاين فبيانه، قوله تعاىل ْم اَباًب من َا  .:.َوَلْو فـََتْحَنا َعَلْيهن َلَقال وا إنمنَّ
   .2﴾س كِنَرْت أَْبَصار اَن َبْل حَنْن  قـَْوٌم َمْسح ور ونَ 

   .3﴾َوه َو الَّذني َخَلَق اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ك لٌّ يفن فـََلكٍّ َيْسَبح ونَ  ﴿ :و قوله تعاىل

 .( سورة األنبياء33) 

 هللا تعاىل أعلم.اآلية اليت حنن بصدد تدبرها و ه،الرابع فبيانوأما األمران الثالث  و 

  : خلق هذه األشياء تباعايشري القرآن الكرمي أن هللا تعاىلو 

 فبدأ ابلظلمة ) الليل( 

 مث املواد املضيئة ) النهار( 

 مث النجوم ) الشمس( 

 مث الكواكب ) القمر( 

 فلك يسبح فيه فسبحان هللا اخلالق البارئ املصور. جعل لكلٍِّ و 

هذا التصوير تكرر يف القرآن يف أكثر من مرة منها، قوله تعاىل: إذا الشمس كورت )فإنه بتكويرها مل يعد و 
هناك هنار، إمنا هو الليل الدامس اليت تضيئنا جنومه(، مث قال تعاىل: وإذا النجوم انكدرت ) فإن أول ما 

النجوم وانكدرت، فإنه والبد سينزل  يذهب إليه بصر ابن آدم إذا أظلم الليل، جنومه.. فكيف إذا انكفأت

                                                                 
 .39و 38اآلايت ، 69سورة ال احلاقة،سورة  1
 .15، اآلية 15سورة ال احلجر،سورة  2
 .33، اآلية 21سورة ال األنبياء،سورة  3
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، قال تعاىل: 1ببصره من السماء إىل األرض ينظر ما حوله، وأول ما يبصره انظره النازل إىل األرض، اجلبال(
وإذا اجلبال سريت )اي هللا.. كيف هو حال الناس يومئذ وقد فزع بعضهم إىل بعض يريد النجاة، فإذا 

اململوك ال حيمل مالكه( قال تعاىل: وإذا العشار عطلت ) البد وقد ف قند العشري ال يلتفت إىل عشريه، وإذا 
من العشار جندهتم أن يفر إىل الرباري، فإذا كل ما فيها هائم( قال تعاىل: وإذا الوحوش حشرت )كيف 

سجرت اببن آدم وقد سدت أمامه أفق الرب إال أن يلجأ إىل البحر كما جلأ موسى( قال تعاىل: وإذا البحار 
 )هنالك أيقن ابن آدم أن ال مهرب.. وبدأه السؤال.. نسأل هللا العفو والعافية.

 

 
 

د فقط ما انقطع عنه ضوء الذي نستفيد من اآلية الكرمية، أن قراءاهتا اللغوية توضح لنا أن الليل ال يفيو 
أو متوجا ميكننا إمنا يفيد الليل كل مادة ال تصدر ضوءا لنهار يفيد فقط ما أضاءت عليه، و ال االشمس، و 

                                                                 
وقد يسأل السائل: ملاذا مل يذكر القمر هنا.. أليس مىت أظلمت بزغ القمر منريا يف السماء ؟ واجلواب: أن نور القمر  1

قمر، وهو من اإلعجاز العلمي يف كتاب هللا. متعلق بضوء الشمس، فلما كورت الشمس أضحى من اجلهل أن يذكر ال
ونظريه، قوله تعاىل: اقرتبت الساعة وانشق القمر.. فإنه هنا مل يذكر الشمس. ذلك أن انشقاق القمر ليس له تعلق 

 ابلشمس وال انعكاس ضوئها عليه، إمنا هو انشقاق ذايت ال فقط ما تراءى للناظرين.
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أن النهار ميثل كل مادة تصدر ضوءا أو متوجا ميكننا ه فمحي أثرها املباشر إلبصارها و مشاهدهتا من خالل
 رصدها من خالله.

مادة النهار هلا ة على وجودها أتتينا من غريها. و فتكون مادة الليل ال أثر هلا يدل عليها مباشرة، إمنا الدالل
 أثر يدل عليها مباشرة.

 السنني و احلساب : األايم و الشهور و حكاية السنني الضوئية :
نننَي َواحلْنَساَب مَ ﴿ :يقول هللا تعاىل َياًء َواْلَقَمَر ن ورًا َوَقدَّرَه  َمَنازنَل لنتَـْعَلم وا َعَدَد السِن ا ه َو الَّذني َجَعَل الشَّْمَس ضن

ل   حلَْقِن يـ َفصِن    .1﴾اآْلَاَيتن لنَقْومٍّ يـَْعَلم ونَ َخَلَق اَّللَّ  َذلنَك إنالَّ ابن

تَـغ   ﴿ :و يقول تعاىل رًَة لنتَـبـْ وا َفْضاًل منْن َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َآيـَتَـنْين َفَمَحْواَن َآيََة اللَّْيلن َوَجَعْلَنا َآيََة النـََّهارن م ْبصن
نننَي َواحلْنَساَب وَك لَّ  ياًل   َشْيءٍّ َفصَّْلَناه  َربِنك ْم َولنتَـْعَلم وا َعَدَد السِن    .2﴾تـَْفصن

 احلساب : ويف كليهما ذكر للسنني و 

يكون علم ذلك مرتبط بضوء الشمس ونور القمر ومنازهلما،  ومنه معرفة الساعات واألايم يف اآلية األوىل : 
ابلسنني هنا مبين غريها مما يرتبط حبياة اإلنسان العامة. معىن ذلك أن املعرفة والشهور والسنني واألعوام و 

على ما يظهر يف القمر من الزايدة والنقصان يف النور، فيبدو يف أول األمر يف صورة اهلالل، مث ال يزال 
متاما ما يظهر ياًل، إىل أن يعود إىل احملاق، و يتزايد نوره حىت يصري بدراً كاماًل، مث أيخذ يف االنتقاص قلياًل قل

 هللا تعاىل أعلم.د وانقباض ويف الظل بدليل الشمس عليه من امتدا

 آية النهار املبصرة. لك مرتبط ِبية الليل اليت حميت و يف اآلية الثانية : يكون علم ذ 

َوَجَعْلَنا َآيََة النـََّهارن ﴿ :واختلف أهل العربية يف معىن قوله جامع البيان يف تفسري القرآن: يقول الطربي يف
رَةً  رَ ﴿: حنويي الكوفة معناها: مضيئة، وكذلك قوله فقال بعض ،﴾م ْبصن معناه : مضيئا،  ، ﴾ اً َوالنـََّهاَر م ْبصن

كأنه ذهب إىل أنه قيل مبصرا، إلضاءته للناس البصر. وقال آخرون : بل هو من أبصر النهار : إذا صار 
: إذا  ضعفن أهله وأصحابه جبناء، ورجل م: إذا كافيه فهو مبصر، كقوهلم: رجل جمَب الناس يبصرون

أن يكون يف ذاته مبصرا  معىن ذلك. و كانت رواته ضعفاء، فكذلك النهار مبصرا: إذا كان أهله بصراء
ليس ذلك لليل كما هو واضح. فدل رون على اإلبصار فيه بوسائلهم، و إما أن يكون الناس قادمضيئا، و 

الفرق. معىن ذلك أن معرفة  احلساب هنا مبنية يف األساس على هذال املفسرين أن املعرفة ابلسنني و قو 
ر. فإن كانت النها ميكننا ذلك، أعين ِبية الليل و الشيء الذي الرتبط ابلشيء الذي ميكن إبصاره  و الزمن ي

                                                                 
 .5، اآلية 10سورة ال يونس،سورة  1
 .12، اآلية 17سورة ال اإلسراء،سورة  2
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فإن السنني لن تكون سنني كانت آية النهار مبصرة، آية الليل قد حميت وال ميكن مشاهدهتا وال رصدها، و 
 . 1هللا أعلمابلشمس والقمر، إمنا هي سنني الضوء والنهار ال ساعات وشهور، الرتباطها ابلليل و 

ل  اآْلَاَيتن لنَقْومٍّ يـَْعَلم ونَ  ﴿ :قال فيها تعاىل ،فاألوىل ،رمبا هو ما توضحه اآليتانو  قال فيها  ،الثانيةو  .﴾يـ َفصِن
ياًل  ﴿ :جل شأنه  .﴾وَك لَّ َشْيءٍّ َفصَّْلَناه  تـَْفصن

 : العلمي التفسري
 يرتكب الكون ؟ من أي شيء 

 البحث يف مكوانته.إلنسان منذ القدم معرفة عاملنا وحماولة حتديده و من األشياء اليت أاثرت ا

قرر أانكسيمنس، أن هذه املادة ن العامل مركب من مادة واحدة. و ذهب الفالسفة األيونيون إىل القول أب
 التخلخل.عازاي تعدد مظاهره إىل التكاثف و هي اهلواء، 

 :ن مكون من أربعة عناصر أساسية هيض اليواننيني أن الكو عتقد بعاو 

 الرتاب -1

 الـهواء -2

 املــــاء -3

  النـــار -4

و خالء أو مبعىن  ق.م(، إىل القول أنه يف الواقع يوجد مالء 430هو من الذريني )وذهب دميوقريطوس، و 
 فراغ.آخر ذرات فقط و 

صغرية دائمة  املادة هي  آتلف جسيماتصل. و غري متوافالكون عبارة عن فراغ : يوجد به  مواد بشكل 
ء يف املادة هو ما نسميه الذرة وهو غري قابل للتجزئة أصغر جز احلركة التلقائية ويوجد بينها فراغ. و 

 اإلنقسام. و 

ىل جانب أهنا غري قابلة واعتقد هذا الفيلسوف أن كل الذرات متماثلة وصلبة وغري قابلة لالنضغاط إ
أن الذرات تتحرك أبعداد ال حصر هلا ىف فضاء فارغ. وأن االختالف ىف الشكل واحلجم ، و لإلنقسام

 .الذرى حيدد اخلصائص املختلفة لكل مادة

فإن الذرات ليست املكون األساسي للمواد فقط ولكنها تكون أيضاً خصائص  دميوقريطس، لفلسفةوطبقاً 
  النفس اإلنسانية.

                                                                 
 .396، ص 17تفسري الطربي، الطربي، دار املعارف، اجلزء  1
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بينما  الذرات الشريرة" وذلك ألن هذه الذرات تكون على شكل إبر،"ها فعلى سبيل املثال فإن اآلالم تسبب
يتكون اللون الفاتح من الذرات املسطحة ذات امللمس الناعم، وقد اعتقد دميقريطس واعتقد معه الناس 

  ى.العلم الذي ال يبار ، نت منذ قرونأفكارا هي بال شك تثري هتكمنا اآلن ولكنها كا

أن ر مكونة من جسيمات هرمية الشكل و يكون أفالطون معهم يف االعتقاد، أن النا اعتقد الذريون، و رمباو 
سم املنتظم ذو أن اهلواء مكون من جسيمات هلا شكل اجملض مكونة من جسيمات مكعبة الشكل و األر 

 أن املاء مكون من جسيمات هلا شكل اجملسم املنتظم ذو العشرين وجها... اخلالثمانية أوجه و 

تقاد السائد، أن الكون هو ذرات وفراغ. ومتت إىل أايمنا هذه بقي االعبعد دميوقريطوس، و  ة مايف الفرت 
 : دراسة الذرة على أساس علمي

، ذهب دالتون ) جامعة كامربدج( إىل االعتقاد أن مجيع العناصر يف الطبيعة مكونة من 1800ففي العام 
أن ذرات قابلة للتجزئة تسمى الذرة. و  غريأجسام صغرية جدا، هي عبارة عن كرات صماء، ال ترى و 

أن املركبات خلواص ) الشكل، احلجم، الكتلة( وذرات العناصر املختلفة خمتلفة، و نفس العنصر متشاهبة يف ا
 .1هلا البعض بسبب اختالف الذرات املكونة ختتلف املواد عن بعضها مكونة من ذرات خمتلفة.

التجربة واملشاهدة  ذلك كوهنا تعتمد يف األساس علىوجاءت نظرية دالتون بشكل خمتلف عما سبق 
 .قانون النسب املتعددةاملباشرة، وتؤسس لقوانني بقاء الكتلة وقانون النسب الثابتة و 

ملن سبقه أنه أصغر عنصر يف جد ما هو أصغر مما خيل لدالتون و ، أثبت متبسون، أنه يو 1897يف العام و 
بني أن الذرة ما هي إال جسم موجب الشحنة و  ،اإللكرتوانت ،ار من الذرة ذاهتاملادة.. يعين ماهو أصغ
 تنتشر اإللكرتوانت فيه.

م كتلتها أن معظحجم الذرة هو عبارة عن فراغ.. و  ، للقول أبن معظم1911ذهب اثرفورد يف العام و 
دور تحتمل شحنة سالبة و  أن اإللكرتوانتتتمركز يف هذا الفراغ وحتمل شحنة موجبة وتدعى النواة.. و 

 ضعف ؟؟.. 10000و  100000أن قطر الذرة يكرب قطر النواة مابني بصفة عشوائية حول النواة.. و 

اقرتح الفيزايئي الدمناركي نيلز بور منوذًجا للذرة تنتظم فيه اإللكرتوانت يف مدارات متوالية  1913 يف عام
ور أن اإللكرتوانت تدور حول النواة االتساع حول نواة صغرية تتكون من الربوتوانت والنيوتروانت. ويقرتح ب

 .يف مسارات دائرية ومبدارات حمددة

 قد عدلت هذه النظرية اليت تعترب اليوم أقرب النظرايت إىل احلقيقة.. اعتمادا على :و 

  الطبيعة املزدوجة لإللكرتون. -1

                                                                 
 .21، ص 2006، جوان 8جملة آفاق العلم، العدد  1
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 مبدأ عدم التأكد هلايزنربج لتحديد مكان وسرعة اإللكرتون. -2

 اإللكرتون املوجية )معادلة شرود جنر(.إجياد معادلة تصف حركة  -3

فراغي يتألف من نواة صغرية احلجم، استمر هذا االعتقاد، إىل أايمنا هذه، أبن الذرة عبارة عن جسيم و 
، ويوجد املوجبة والنيوتروانت املتعادلة ، حتوي الربوتوانتة الشحنة وترتكز فيها كتلة الذرة، موجبثقيلة الوزن

تتحرك فيه اإللكرتوانت يف جماالت فراغية خمتلفة األشكال واألحجام بسرعة كبرية حول النواة فراغ هائل 
تلف  بدون توقف مشكلة سحابة إلكرتونية اإللكرتوانت تدور حول النواةأن و  ..كم / اث2000تصل إىل 

 النواة.

 سنكون أمام سؤال عميق خيص هذه احلقيقة.. هل صحيح يوجد يف الكون فراغ ؟

 املوضوع من وجهة نظر رايضية :لو أتملنا 

سنجد أنه يشبه إىل حد بعيد موضوع اخلط املستقيم، فإن النظرة األوىل للخط املستقيم تفيد أنه ابإلمكان 
 اعتباره مؤلفا من نقط.. غري أن السؤال املدهش هنا هو :

من النقط، أو كيف نستطيع أن نوفق بني هذه الفكرة و اتصال اخلط املستقيم ؟ ليس املستقيم سلسلة 
بعبارة أخرى سلسلة من الثقوب، إنه كل متصل.. إذا كان املستقيم كذلك فكيف نقول أن الكون هو 

  عبارة عن ذرات متقاربة أو بعبارة أخرى هو عبارة عن فراغ.. إن هذا ليس ابألمر املنطقي ..

فإن الذرتني تبقيان منفصلتني، إن املسافة بني الذرتني ال تؤثر يف ذاهتا يف جوهر املوضوع، إذ مهما صغرت 
 تقسيم الزمان و تقسيم احلركة متاما كموضوع النقطتني يف املستقيم، و هنا سنكون أمام صعوبة كبرية يف

 هي انتقال جسم ما من موضع معني إىل موضع آخر يف زمن معني..و 

 رمبا خادعة..ح أن فكرة الذرة هي فكرة انقصة و الواض

 ختص نظاما فقط من نظمه العميقة.. نظام املادة املرئية لنا..ط من كوننا.. و أهنا هتم جانبا فقأو لنقل 

 إننا وامهون إذن وحنن نبارك هذه النظرايت اليت تساوي الشيء ابلالشيء. 

لننظر يف ما توصل إليه علماء وشرودجنر ومعادالته.. و  ،فلنرتك اآلن بور ونظريته، ولنرتك هايزنربغ وحساابته
 اليوم.

أنه ال وجود للفراغ أبداً، بعدما اكتشفوا أن كل جزء من أجزاء الكون مهما كان  للعلماء اليوم لقد أتكد
ن التايل فإو  صغريًا مملوء دائمًا ابلطاقة، مثل طاقة الضوء أو األشعة الكونية أو األشعة الراديوية وغري ذلك.

لطاقة، وال وجود للفراغ أبداً. فالطاقة الكون غين ابلبناء، يف كل جزء منه مهما صغر هناك نوع من املادة وا
 متأل كل شيء يف الكون.
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جسام اخلفية اليت ال تظهر لنا إن التجارب املخربية تظهر أن ما يبدو لنا أنه فراغ، هو يف احلقيقة يغلي ابأل
رة ا كان الناس يعتقدونه يف الذإن ملكنا الدليل على وجودها. والتايل موال ميككنا رصدها أو مشاهدهتا و 

 على حمض ظنون..  فذلك الفراغ الذي يف الذرة هو مالء ابلطاقة املظلمة.. اأهنا بناء فراغي كان ومها مبنيو 

هو ما ي جزء مهما عظم من هذا الكون.. و طبيعي جدا أنه إذا مل يكن فراغ يف الذرة فال وجود للفراغ يف أو 
 أكده العلماء أيضا.

 الكيمياء إىل الفيزايء..سنحاول يف الفقرة التالية االنتقال من 

 ، أجنز العامل الشهري ألربت أينشتاين نظريته الثورية عن النسبية اخلاصة، واليت1915و 1905فبني عامي 
الشق الثاين  قلبت مفاهيم الفيزايء رأسًا على عقب. وبعدها بنحو عشر سنوات، انتهى أينشتاين من صوغ

املظاهر الكونية مثل اجلاذبية وسرعة  ليت رِكزت على تفسريمن تلك النظرية، ومحلت اسم النسبية العامة، ا
وكأنه فرغ من صوغ نظرية متكاملة تتمتع ابالنسجام والقدرة  الضوء وجتاذب اجملرات وغريها. وحينها، بدا

للكثري من املظاهر الطبيعية مبا فيها تلك اليت بدت غري مفهومة قبله. ابختصار،  على إعطاء تفسري متناسق
بدا له شديد  ية أينشتاين بنيااًن متكاماًل، إىل حِد أنه استعملها يف حساب أبعاد الكون الذيبدت نسب

بعض استنتاجاته. فإذا كان  فطن بنفسه إىل ضرورة تغيريأنه ر. ومل ينِجه ذلك من النقد، حىت االستقرا
النسيج( الذي يضم احنناء )أينشتاين أهنا تنجم من  الكون مستقراً، فكيف ) يتحمل( أثر اجلاذبية اليت رأى

 أحياانً ابسم زمكان ؟  والذي يشار إليه ،الزمان واملكان

 Cosmological مفرتضاً مساه الثابت الكوين ولتاليف هذا التناقض الظاهري، أدخل إىل نظريته عامالً 
Constant) ،)اجلاذبية فت دخل االستقرار اىل الكون.  وتصِور أنه قوة تعاكس 

 !أخرى يف نظرايته  رأيه، كما ابلنسبة إىل أشياءومل يثبت على 

أشرف على مرصد ماونت ويلسون، أن  ، برهن عامل الفلك األمريكي إدوين هابل، الذي1929ففي عام 
 الكون يف توسع مستمر. 

 التالية، فأقنعه هابل مبا الحظه. وخرج أينشتاين لينتقد نفسه، ويعلن أن الثابت وزاره أينشتاين يف السنة
كوين، ابعتباره قوة كونية معاكسة للجاذبية، مل يكن سوى غلطة كبرية. غري أن افرتاضه و إن مل يكن دقيقاً ال

القوة تنتشر  وبال أساس، لكن الكون حيتوي فعاًل قوة ضخمة يعاكس فعلها قوة اجلاذبية، بل أن طاقة تلك
ما أ طلق عليها اسم  ذه الطاقة هييف أرجاء الكون الشاسع أبكثر مما تفعل اجلاذبية أضعاف املرات ! ه

 .إىل فهمها ، ألن العلماء مل يتوصلوا حلد اآلن Dark Energy الطاقة املظلمة
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وأبعاداً  اجلاذبية اليت نعرفها ترتبط ابملادة ابلشكل الذي َنلفه، أي أن هلا كتلة ووزاًن وشكالً  املعلوم أنو 
بنوع خاص من املادة ت غاير تلك اليت   العلماء، ، حسب رأيوغريها. أما الطاقة املظلمة، فإهنا ترتبط

 !هي أيضا غري مفهومة و  نعرفها. ويسموهنا املادة املظلمة،

دليل أول مباشر عن وجود املادة املظلمة وطاقتها. ويعتقد علماء  خالل هذه السنوات، عثر العلماء على
، بوجود هذه القوة وأبهنا متأل «اقة الشبحالط»و « الطاقة السوداء»ابمسي  الفلك، الذين يشريون اليها أيضاً 

 .الكونية عالية، وأهنا تتمتع بضغط سليب يعرِب عن نفسه ابعتباره قوة تنافرية معاكسة للجاذبية الكون بنسبة

ترب هذه الطاقة بصورة غري مباشرة، من خالل املشاهدات الفلكية دد الكون. اليت حتتسب سرعة مت وخت 
 عصيا على العلماء.مضا و تبقى إىل اآلن موضوعا غاو 

ببداايت اكتشاف نواة الذرِة يف الثلث األول من القرن  ويذِكر هذا الغموض، يف فهم املادة املظلمة،
مناذج تفرتض وجود نواة صلبة ومتناهية يف الصغر يف مركز الذرِة. واستتبع ذلك  العشرين، حني رسم العلماء

التجارب  ضة، حينها، ال يعرف كنهها. وسرعان ما تسارعتالطاقة اهلائلة اليت حتملها قوى مفرت  احتساب
كبري عن الطاقات  لالستفادة من هذه الطاقة االفرتاضية لتثبت وجودها. مث أثبتت عملقتها بفارق

 .وانكازاكي الكالسيكية املعروفة، أثناء التفجريات النووية يف هريوشيما

 أن األجرام البعيدة جدًا تسرع ابالبتعاد أكثر منيف أواخر العشرينات من القرن العشرين، اكتشف هابل 
 األجرام األقل بعداً. 

اىل قياسات لبقااي الضوء اخلافت الناجم  قد أاتحت األقمار االصطناعية والتلسكوابت الفضائية، التوصلو 
فيما يسمى ابللحظة صفر من الزمن. وكذلك ر صدت االنفجارات   Big Bang)عن االنفجار العظيم )

 أضواؤها وع رفت سرعة ابتعادها عِنا. وابت من قوانني العلم أن نقول أبن األجرام ية البعيدة، وح ِللتالنجم
ن الكون يتمِدد أ األبعد يف الكون تبتعد عنا بسرعة تفوق تلك اليت تبتعد هبا األجرام األقرب، ما يعين

 .1هو ما توصل إليه هابلبسرعة متزايدة، و 

كومبيوتر متطورة وأبرشيف فلكي غين،  الفيزايء الفلكية مدعومني أبجهزة، أجنز علماء 1998ويف عام 
باليني اجملرات، وأطلقوا عليها  الطاقة تسبح فيه جمرة. وتكِونت لديهم صورة عن حبر عظيم من 40درس 

 سم الطاقة املظلمة.ا

                                                                 
 .9-6م، ص 2005جملة آفاق العلم، العدد األول، نوفمرب  1
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تشكل أكثر من  املظلمة،العلماء حاليًا بناًء على األرصاد واملشاهدات الفلكية احملققة، أن الطاقة  يتفقو 
ابملائة من الكون..  20تشكل املادة املظلمة أكثر من ن كثافة حضور الطاقة يف الكون، و يف املائة م 70

 منه. ابملائة 4أما ما ميكننا رؤيته فإنه يقل عن 

م، ى ما نعلسنة عل 2500لقد تطلب اجلواب عن السؤال : هل صحيح يوجد يف الكون فراغ ؟ أكثر من 
يظفروا أخريا بشيء من اإلجابة وهي أن هذا الكون   علماء التجربة كين و و فيه الفالسفة واملنطقي اجتمع

 ليس فيه ما نستطيع أن نطلق عليه صفة اخلالء أو الالشيء..كله مالء وهو خال من الفراغ، و 

قد حميت عنا،  ؤيتها ألن آاثرهامادة ال قبل لنا بر اقة و الذي أثبته العلماء هو وجود طأعجب من ذلك.. فو 
نورا  ال يعطي ضوءا أو يعكسمتأل كل شيء غري قابل للمشاهدة و هي وليس ابستطاعتنا مشاهدهتا.. و 

ال إنه كالليل ال ينفذ منه الضوء و  على هذا األساس جاءت تسميته كذلك..فنستطيع رصده.. إنه مظلم و 
 يعكسه. 

 أدلة وجود املادة املظلمة :
ود شيء ما، أبن يراقبه مباشرة، أو أن يراقب أثره يف شيء آخر أكثر يستطيع املرء أن يكشف عن وج 

 .، أو الوقوف على دليل يدل عليهوضوحا

جند أنفسنا أمام مشهد جديد يف مسرية العلوم ، فبفضل ما توصلنا  نسبية أينشتاينكوبرنيكوس و   بعد ثورة
 )اليت تشكل كل شيء وتدخل يف تركيبنا حننإليه خالل السنوات القليلة املاضية نعرف أن املادة "العادية" 

ليس فهناك عنصر آخر يدخل يف تركيبته ، عنصر  للكون ما هي إال نسبة بسيطة من الكتلة الكلية(، البشر
 ، هناك آاثر ميكن تتبعها لكن ليس هناك ما ميكن رؤيته...معروفا لنا وال يصدر عنه ضوء

تدور حول مركز اجملرة بسرعة أكرب  نجوم يف جمرة درب التبانةالفلكيون إىل أن ال سنة تنبه 60قبل أكثر من 
مما تتوقعه النظرايت واحلساابت الفلكية, ومبا أن سرعة النجوم تعتمد على اجلاذبية الناجتة عن كتلة اجملرة  

 إىل نتيجة تقول بوجود كمية مادة أكرب من املادة املرئية لنا.   توصل الفيزايئيون ككل ، فقد

 متت مراقبة نفس األمر على مستوايت أكرب ؛ فاجملرات تدور حول مركز جمموعتها بسرعة أكرب من املتوقع. 
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قل، ولكن القياسات

 
بعد كانت سرعتها ا

 
نه كلما كانت المجرة ا

 
المجرة الواقعية بينت العكس، فكلما كانت  يوضح هذا الشكل عالقة سرعة المجرات ببعدها عنا، فالحسابات النظرية تؤكد ا

كبر
 
بعد كانت سرعتها ا

 
 .ا

قوانني الفيزايء للعلوم يف فلسطني احملتلة:   عامل الفيزايء النظرية يف معهد وايزمان يقول موردخياي ميلجروم
حتدد وبدقة متناهية كما من املادة جيب أن يوجد حىت يتم التوازن بني حتركات األجرام واجملرات، اكتشاف 

 .من الرقم الذي ُت حسابه أمر حمريأن الكتلة الكلية للكون املرئي هي أدىن 

ومغناطيسية مثل أشعة الكهر املادة الغامضة ال تصدر ما ميكننا رصده حىت بواسطة أدوات رصد األشعة  
فال ميكننا معرفة تكوينها ألنه ال توجد أية طريقة متكننا من  أشعة إكس أو األشعة حتت احلمراء،جاما و 

 .ذلك مع اختفائها الكامل عن كل أجهزة الرصد

: يف السنوات األخرية قمنا إبجراء حساابت دقيقة ائز على جائزة نوبل يف الفيزايءيقول كارلو روبيا احل
(، اليت Background Microwave Radiations صة إبشعاعات امليكرو ويف اخللفية )خا

هي صدى االنفجار العظيم، مما مكننا، إىل درجة عالية من الدقة، من حساب الكثافة الكلية لكتلة املادة 
الكون، اليت حيتويها الكون... إشعاعات امليكرو ويف اخللفية هي ما وصلنا من اللحظات األوىل لوالدة 

مناطق هبا طاقة اء : هناك مناطق هبا طاقة أكثر و لكن هذه اإلشعاعات غري موزعة بشكل متساو يف الفض
 أقل.

اكتشفوا أن قوة ىل معرفة ديناميكية توسع الكون و بدراسة هذه االختالفات يف الطاقة، توصل الفيزايئيون إ
كنها أن توصلنا إىل التوازن الذي كان موجودا حلظة اجلاذبية الناجتة عن كتلة كل املادة املوجودة يف الكون مي

 حدوث االنفجار العظيم.
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شعة اكس هذه لمجموعة من المجرات بواسطة القمر الصناعي )

 
ن الجاذبية الفاعلة على هذه المجموعات  ROSAT تم التقاط صورة ا

 
حمر( مما يثبت ا

 
( و تظهر كميات من الغاز ) اللون ال

ن الجاذبية اإلضافية هنا ناتجة عن المادة المظلمة.
 
كبر من كل محتويات المجرات مجتمعة، و يعتقد العلماء ا

 
 ا

إمنا يف تصاعد يف تنازل و  يف توسع الكون( ليست لكن سرعة اجملرات يف تباعدها الواحدة عن األخرى )
مستمر، فقد اتضح أن الكون لن ينكمش على نفسه كما يظن البعض، بل على العكس هو يسارع يف 

 التمدد.

 هنا نسأل : ما الذي يعطيه هذه الدفعة املستمرة يف التسارع ؟و 

رئية... فقد ُت يف الفرتة األخرية القيام ابلعديد من األحباث اليت توصلت إىل الكشف عن مادة غري م
 Harvard Smithsonian(، من مركز )Fabrizio Nicastro اكتشف فابريتزيو نيكاسرتو )

Center for Astrophysics كبرية من الباريوانت )  ( يف الوالايت املتحدة، وجود كميات 
Bayrons املادة (، إحدى اجلسيمات املكونة للذرة، بقرب جمموعة اجملرات اليت تضم درب التبانة. هذه

 جاراهتا.لسدمي احلار الذي حييط مبجرتنا و تشكل ما يشبه ا

 .لة جمرتنا و اجملرات اليت بقرهباتؤكد أحباثنا أن كتلة هذا السدمي تساوي ثلثي كتيقول نيكاسرتو : 

من املتوقع، حسب نيكاسرتو، أن بشكل مباشر، و  األهم من ذلك أنه ال ميكننا رصد أو رؤية السدمي
هو ما (. و Quasar متصاص إشعاعات قادمة من أجرام مساوية بعيدة جدا مثل الكوازار )السدمي يقوم اب

 Far Ultraviolet تؤكده النتائج اليت توصل إليها ابستخدام القمرين الصناعيني فوز )
Spectroscopic Explorer( و شاندرا ) CHANDRA حيث اكتشف أكثر من ،)

ذرات يف هذه السدم اإلشعاعات اخلارجية مما ميكننا من رصدها مخسني سدميا حميطا مبجرتنا... متتص ال
 بينها.من أجرام توجد هذه السدم بيننا و مبعرفة وجود تغري يف كمية اإلشعاعات اليت نرصدها قادمة 
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 مم تتكون املادة املظلمة :
طاقة نشطة يات كبرية جدا من جسيمات ثقيلة و يؤكد معظم الفيزايئيني أن املادة املظلمة مكونة من كم

 WIMP ( Weakly Interactingمنخفضة. من هنا جاءت فرضية وجود جسيمات، وميب 
Massive Particles اليت، حسب النظريةأثقل ِبمسني مرة من الربوتوانت و (، اليت جيب أن تكون ،

 إمنا خترتقها أو متر من خالهلا.ال تتفاعل مع املادة العادية و 

للحظات األوىل لوالدة الكون.. هذه النظرية تفرتض أن جمرتنا حماطة تكونت يف ا WIMPsيعتقد أن الـو 
التايل تتعرض جمموعتنا الشمسية " لقصف " من جزئيات من كل اجلهات و  WIMPsابلـ
ن غري املمكن مع أتكدان من وجود هذه اجلسيمات ابستخدام املراصد اخلاصة، يبقى م.. و WIMPsالـ

 .1ر خالل املادة العادية كما ذكرانن هذه اجلسيمات شفافة، فهي متأوزاهنا بدقة ألبعد قياس أبعادها و 

مع أن طبيعة املادة املظلمة غري معروفة حىت اآلن، إال أننا نعرف بدقة كميتها يف الكون... كل أنواع املادة 
إىل ) املظلمة و العادية( يصدر عنها جاذبية من املفروض أن تبطئ حركة الكون، لكن تسارع الكون يشري 

 أن هذه املادة اخلفية تعمل بشكل معاكس للجاذبية مما يعطي للكون توازنه.

يؤمن العلماء اليوم أبن هذه املادة اخلفية حتتوي على طاقة يف كل ما يبدو لنا فضاء فارغا، قد تكون انجتة و 
 (. Subatomic عن حقول تعمل على املستوى األدىن من الذري )

 أقوال العلماء : 
شرفت عليها وكالة الطريان أ تسكون، الذي قاد الدراسة اليت كالو الباحث يف جامعة أريزوان يفيقول داغ  

الكون الذي هتيمن عليه املادة املظلمة، كان » أنسوية مع جامعة هارفارد قوله، « انسا»والفضاء االمريكية 
كان تفكريان   إذاحديد ما ُنترب )األمر( لت أنيبدو مستحيال )أي مناف للعقل والطبيعة(، ولذلك أردان 

 .فعال« املادة املظلمة موجودة أنهذه النتائج هي برهان مباشر على » أن، وأضاف «يتسم بعيوب أساسية

وحدث االكتشاف اخلارق عندما استخدم العلماء البياانت اليت سجلها مرصد تشاندرا املداري العامل على 
قدمت معلومات عما أمساه العلماء أكرب ظاهرة لتحرر ، وهي البياانت اليت «أشعة إكس»األشعة السينية 

  .الطاقة املرصودة يف الكون منذ االنفجار العظيم

قد ولدت بعد اصطدام جمموعة عمالقة من  «Bullet Cluster» وقال العلماء إن جمموعة الطلقة
ا تظهر وجود املادة مليارات سنة ضوئية، مع جمموعة صغرية من اجملرات، وأهن 3اجملرات الواقعة على مبعدة 

                                                                 
 .24، ص 2006، جوان 8جملة آفاق العلم، العدد  1
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 أناملظلمة. ويف الواقع فقد جرد هذا االصطدام، املادة املظلمة عن املادة املرئية ودفعها بعيدا عنها. وبعد 
 .جردت، ُت التعرف على املادة املظلمة بوضوح بعد رصد توليدها للجاذبية الشديدة

شيكاغو الذي مل يشارك يف البحث: علق شون كارول الباحث يف علوم الكون يف قسم الفيزايء جبامعة 
إننا منلك اآلن دالئل مباشرة.. وال يوجد أي سبيل لتفسري املالحظات اليت رصدت من دون وجود املادة »

وبينما كان العلماء يدعمون ولسنوات نظرية وجود املادة املظلمة.. اليت أزداد دعمها أكثر بفضل «. املظلمة
نظرايت متعارضة هلا تقوت أيضا مع الزمن،  أنلمية يف هذا املضمار، فأتييد كبار العلماء واملؤسسات الع

تلك  أنوكانت تروج لتعديل قوانني اجلاذبية اليت وضعها نيوتن واينشتاين. وكانت النظرايت املتعارضة تعتقد 
او التعديالت يف اجلاذبية ميكنها تفسري اجلاذبية الكونية أكثر من املادة املظلمة. وكان ستايسي ماكغ

الباحث يف الفيزايء الفلكية يف جامعة مارييالند، واحدا من املتشككني يف نظرية املادة املظلمة، وهو غري 
ا مهمة أهنلقد كنت أعرف هبذه النتائج منذ بعض الوقت، وأوافق على »مقتنع حىت اآلن بوجودها. وقال: 

اذبية البديلة.. ومع ذلك فمن املبكر وقد تقدم تعليالت حول املادة املظلمة، مقبولة اكثر من تفسري اجل
التقاطها داخل »الرصد األكيد لدقائق املادة املظلمة سيعين  أنوأضاف ماكغاو «! القول إهنا تقدم ذلك

  «(.تفسر ما جيري رصده )يف الكون أناملختربات وليس القول فقط إن أتثرياهتا هي الوحيدة اليت ميكن 

كوا يف البحث، إن املهمة املقبلة ستتمثل يف فهم املادة املظلمة الذين شار « انسا»وقال الباحثون يف 
والتعرف عليها يف املختربات. وظلت هذه املهمة صعبة حىت اآلن، ألن املادة « والطاقة املظلمة املرتبطة هبا»

  .املظلمة ال تبقي بعدها أي أثر، سوى توليدها لشدة اجلاذبية

أن املادة املظلمة  إىلمنشأ املادة املظلمة.. فهي تشري لنا  إىل نتائج االكتشاف ال تشريأن وقال كارول 
 .موجودة، إال اهنا ال تذكر لنا ماهيتها وكميتها الكبرية. إن املغامرة الكربى ال تزال أمامنا

وقال العلماء إن املادة اليت ميكن رصدها، أي تلك الذرات املوجودة يف كل شيء ابتداء من الغازات ومرورا 
يف املائة من مادة الكون كله. وتشكل اجلسيمات الدقيقة للمادة املظلمة،  5النجوم.. تشمل  إىلل ابألفيا

اليت ال متلك مسات ميكن إدراكها سوى توليدها جملاالت اجلاذبية واخرتاق أي جسم من دون ترك أثر، 
ن املادة املظلمة، وهي اليت متأل هنا تظل حماطة أبلغاز أكرب وأعمق مإفيف املائة.. أما البقية الباقية  20حوايل 

  .فراغ الكون وجتابه اجلاذبية فيه وتبدو وكأهنا تدفع الكون حنو التوسع بسرعة أكرب

وقال مكسيم ماركيفتش الباحث يف جامعة هارفارد ـ مركز مسيثونيان للفيزايء الفلكية يف كمربدج يف والية 
ق قد ُت بفضل رصد مرصد تشاندرا آلاثر فريق البحث، إن اكتشاف الفري أعضاءماساشوسيتس أحد 

االصطدام بني اجملرات. وقد متكن املرصد من رصد عملية غري اعتيادية جرى فيها انفصال غازات فائقة 
  .احلرارة جملموعيت اجملرات عن بقية النجوم
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ن الغازات فائقة احلرارة هلا صفات تؤهلها ألن تصبح موضعا ألي جماالت من أوقال علماء الكون 
ُت  إذاهنا وبدال من ذلك توجهت مع النجوم، ولن حيدث ذلك كما قال ماركوفتش إال أاجلاذبية، إال 

ل أسرتوفيزيكال جوران»انفصال املادة املظلمة عن الغازات والتحاقها ابلنجوم. وتنشر نتائج البحث يف جملة 
 .«ليرتز

 اخلالصة :

عادة النظر يف قصة والدة طاقتها، فإن اكتشافها أدى ابلعلماء إىل إهما كانت طبيعة املادة املظلمة و م
حبسب ما توصلنا إليه من معلومات، جند أن الكون ومزيد التفكري يف مراحل تطوره وحقيقة مكوانته، و 

ابملائة،  23و مشاهدهتا( بنسبة يستحيل رصدها  مادة مظلمة )ابملائة و  73ه طاقة مظلمة بنسبة الكون ب
 ابملائة مادة مضيئة. 0.4ابملائة منها ما نسبته  4مادة عادية بنسبة و 

 
لف من مادة مظلمة وطاقة مظلمة بنسبة 

 
ن الكون في معظمه يتا

 
ثبتت القياسات الحديثة ا

 
قل من % مادة مظلمة( وكل ما نراه من الكون هو  23% طاقة مظلمة،  73% ) 96ا

 
 .% 4ا

 

 

 ترتيب سور القرآنيف  العددي اإلعجاز: الثالث املثال
من الطبيعي وحنن ُنوض مسألة تتعلق ابلعدد، أن نقدم لعلم العدد استنطاقا لفوائده وتوضيحا لتعلقه 

 مبوضوع ترتيب القرآن.

املكونة من مرتبة فما لكثرة العدد هو او  .بدراسة خصائص العدد هو علم يهتم ،علوم أن علم العددامل فمن
ال و  بداهتهالول العددية اليت نسلم بصدقيتها ومعلوم أيضا أننا نعتمد يف علم العدد على بعض األص .أكثر

املسلمات األصول أو أبرز هذه مجاع املنطق. و  حنتاج أن نقيم الدليل عليها، رمبا ألهنا فوق العقل ورمبا ألهنا
 :هي

 الصفر عدد طبيعيأن  -1
 عدد طبيعي، عدد طبيعي.اتيل كل وأن  -2
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 جمموع عددين طبيعيني هو عدد طبيعي.وأن  -3
إذا كان حاصل ضرب عددين طبيعيني مساواي للواحد فإن كليهما يتساوى يف القيمة مع وأنه  -4

 الواحد.
الواحد ابلنسبة  إذا أضيفت نفس القيمة لعددين خمتلفني، حافظ العددان على قيمةوأنه  -5

 صغر.لآلخر من حيث الكرب و ال
 هلما اتل واحد. يسل خمتلفني كل عددين طبيعينيوأن   -6
 مع عدد أكرب منه وصادقة مع اتل أي خاصية تصدق مع عدد طبيعي، إذا كانت صادقةوأن  -7

 ذلك العدد، فهي صادقة مع مجيع األعداد األكرب من األول.  
 سنحاول تقدمي أبرزها.ام قد ال أيت أحد على إحصائها، و و ينقسم العدد إىل أقس

األعداد الزوجية هي : فد زوجية وأعداد فرديةينقسم العدد من حيث الزوجية و الفردية إىل قسمني : أعداف
 األعداد اليت تقبل القسمة على اثنني كاألربعة و الستة.

وستني  هي األعداد اليت ميكن أن تنصف دائمًا حىت تنتهي إىل الواحد كأربعةومنها الزوجية الدائمة و 
َثانية أربعة ونصف  ثون ونصف اثنني وثالثني ستة عشر ونصف ستة عشر َثانية ونصفنصفها اثنان وثال

 ، فهي إذن قوة لالثنني.أربعة اثنان ونصف اثنني واحد

 و قد حار العلماء يف اإلجابة عن السؤال التايل :

ايضيات على قد وقف علماء الر ون مجيع مراتبها زوجية دائمة ؟ و ماهي األعداد الزوجية الدائمة اليت تك
ابقية أو هي و مل يستطيعوا معرفة ما إذا كان َثة بقية  128و  8و  4و  2و  1مخسة منها و هي 

 .منحصرة يف هذه اخلمسة

هي اليت تقبل القسمة أكثر من مرة واحدة على اثنني ة األعداد الزوجية غري الدائمة و و من األعداد الزوجي
 .إىل ثالثة  عشر ينقسم إىل ستة مثإال أهنا ال تنتهي إىل الوحدانية كاإلثين

ة مرة واحدة على اثنني كاملائة واألربعة عشرة ونصفها سبع هي األعداد اليت تقبل القسموزوج الفرد و 
 مخسون.و 

 اخلمسة. ال تنقسم على اثنني كالثالثة و هي األعداد اليتاألعداد الفردية : و والقسم الثاين هو قسم 
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هي األعداد اليت ال تنقسم على غري الواحد إال على نفسها،  األولية : و  األعدادومن أقسام األعداد، 
ثلث وال غريه من األجزاء إال اجلزء الذي هو مسيه   واخلمسة والسبعة، أي ليس له نصف وال كالثالثة

 .، و ليس منها عدد زوجي عدا االثنني.كالثلث للثالثة واخلمس للخمسة

و تولد بقية األعداد عنها إذ ما من عدد طبيعي إال و يكتب يف صورة و قد اهتم الرايضيون هبا ألمهيتها 
 جذاء أعداد أولية كالثالثني جذاء اثنني يف الثالثة يف اخلمسة، و هي القاعدة األساسية لألرَثيطيقا.

و هلذا حاول الرايضيون أن يوجدوا قواعد تبسط القسمة على هذه األعداد. و قد متكنوا من ذلك مع 
 .13، 11، 7، 5، 3، 2ألولية األصغر من ثالثة عشر و هي األعداد ا

 .13، 11، 7، 5، 3، 2قاعدة : قابلية األعداد للقسمة على 

ليكن العدد الطبيعي  n . 

يكون العدد  n : قابال للقسمة على 

I. 2 2أو  0اآلحاد فيه   ، أي إذا كانت قيمة2على  إذا كان العدد املمثل لآلحاد فيه يقبل القسمة 
 .8أو  6أو  4أو 

II. 5  5أو  0، أي إذا كانت قيمة اآلحاد 5إذا كان العدد املمثل لآلحاد فيه يقبل القسمة على. 
III. 3 و إن كان ليس أوليا. 9، و هو احلال أيضا مع العدد 3إذا كان جمموع مراتبه يقبل القسمة على 
IV. 7  ب األعداد يف املراتب دون اآلحاد و ضعف العدد يف اآلحاد قابال إذا كان الفرق بني ضار

 .7للقسمة على 
V. 11  إذا كان الفرق بني جمموع األعداد يف املراتب الزوجية و جمموع األعداد يف املراتب الفردية يقبل

 .11القسمة على 
VI. 13 د يف اآلحاد إذا كان الفرق بني ضارب األعداد يف املراتب دون اآلحاد و تسعة أضعاف العد

 .13قابال للقسمة على 

 ومن أقسام العدد أيضا:

 األعداد املربعة : و هو حاصل ضرب عدد مبثله كالتسعة حاصل الثالثة يف الثالثة.

 األعداد التامة : و هي األعداد اليت تساوي جمموع أجزائها كالستة نصفها و ثلثها و سدسها.و 
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أجزائها على مجلتها كاالثين عشر نصفها و ثلثها و ربعها و األعداد الزائدة : و هي اليت يزيد جمموع و 
 سدسها و جزؤها من اثين عشر ستة عشر.

األعداد الناقصة : و هي اليت ينقص جمموع أجزائها على مجلتها مثل العشرة نصفها و مخسها و عشرها و 
 َثانية.

 جمموعها مع جمموع اآلخر. تساوياألعداد املتحابة : و هي األعداد اليت إذا مجعت أجزاء كل واحد منها و 

 األعداد املضاعفة : مثل األربعة هي ضعف االثنني والستة ثالثة أمثاهلا.و 

االثنني،  و األعداد الزائدة : و منها الزائدة جزءا كالثالثة إذا قيست ابالثنني فإهنا تزيد على االثنني نصف
 .الثالثة ومها جزءان للثالثة عليها ثلثي و منها الزائدة أجزاء كاخلمسة إذا قيست إىل الثالثة زادت

فيها ضعف  و منها املضاعف الزائد جزءاً كالسبعة إذا قيست إىل الثالثة فإن و األعداد املضاعفة الزائدة :
 .فإن فيها ضعف الثالثة وثلثيها الثالثة، و املضاعف الزائد أجزاء كالثمانية إذا قيست إىل ثالثة

كاملضاعف الثنائي والثالثي والرابعي  رى مشرتكة األمساء حتت كل نوع منهاوهلذه األقسام أقسام أخ
الزائد جزءا الثنائي والثالثي والرابعي واخلماسي إىل ما ال  واخلماسي إىل ما ال هناية له وكذلك املضاعف

 .األقسام الباقية هناية له وكذلك سائر

 األعداد املطلقة :و 

قية األعداد دون االشرتاك مع غريها، و ليس يف الرايضيات عدد مطلق غري و هي األعداد اليت تتولد عنها ب
 الواحد، فهو العدد الوحيد املطلق و سائر األعداد تكرار للواحد أو أجزاء الواحد. 

 مبادئ العد :بعض فإذا علمنا بعض أقسام العدد، حسن بنا أن نقدم ل
ليكن   مفكوك العدد الطبيعي : n  ،نسمي مفكوك العدد الطبيعي عدد طبيعي n حاصل ضرب ،

العدد الطبيعي  n ( 1مبا دونه من األعداد الطبيعية وصواًل إىل العدد)و نرمز إليه ب ، !n،  يعين
 ! 1 ... 2 1n n n      

نسمي كل تقابل جملموعة منتهية يف نفسها تبديال. يعين كل ترتيب لعناصر هذه اجملموعة. عدد  التباديل :
التباديل جملموعة منتهية مكونة من عدد n  من العناصر هو مفكوك العدد n. 
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هي الطرق املختلفة الختيار وانتخاب   التوافيق : r  من األشياء املأخوذة من أشياء عددها n  بدون
اعتبار ترتيبها فيما بينها أو نظام انتخاهبا، و عددها هو

 
!

! !

n
r

n
r

n
C

r n r

 
  

 
. 

منا يقلب صفحات كتاب هللا، فمنا من ينظر فيها، و منا من يعمى عنها.. و كل يسمع   كالواحلقيقة أن  
 كالم هللا من خالل آايته.. و يتنصت مناجاة هللا له.. و كثري من غفل عن آايت هللا.. و هو يناديه.. 

  .ليس غريبا إذن أن نرى اآلية الواحدة آايت.. و ال عجيبا أن نغفل عن آية و يراها غريانو 
يف مكاييل األشياء وأوزاهنا.. الكيميائي يراها و هو متجه إىل هللا.. فالعابد يرى اآلايت على سجادته و 

يروهنا يف ما يصح القول جبوازه وجواز الداللة عليه وفيما يصفونه ابملوجود واملعدوم والقدمي املتكلمون و 
ن حيث ما فيه اللغويون يروهنا مو الفن.. غريها من األشياء اليت اشتغل أهل هذا واحملدث واجلوهر واجلسم و 

ما و  تنزيل األفعالوعجائب املطابقة وما استوى فيه من وجوه األعراب و  بدائع اجملانسةمن روائع التشبيه و 
 انتفى عنه من عيوب الكالم عامة، فهم بذلك يرونه رؤية احلاذق حلروفه، املتمرس أبلفاظه الذي مل تستعجم

ومعاين  ،يرى هذه اآلايت من خالل النجوم وما ثبت منها وما سارالفلكي و . ال فاتته غنة.عليه ضمة و 
كل حسب فنه.. فأين هؤالء من عامل األفالك، و منازهلا ابلنسبة هلذه ثبوهتا وسريها وأفالك سريها و 

الرايضيات الذي اشتغل ابملعقوالت فشرد هلا ذهنه ؟.. هل ميكن له أن يتمتع بفكره ساعة مع آايت هللا ؟ 
عجائب كتاب هللا وصناعته  ىهل ميكن أن يرى روعة كالم هللا من خالل ما يصنع ؟ لكن كيف له أن ير 

راح قد رأى ذلك حتت حد سكينه، وهو يرى قضااي اهلندسة ؟ أليس اجلالعدد واحلساب واإلحصاء و 
رأى ذلك بعني جمهره  لوراثة قدالعامل اباء يف كتاب هللا ؟ و كمال نشأهتا متاما كما جتسبيح أعضاء اإلنسان و 

تعاىل؟ إذا كانت هذه الصناعات وهي بعيدة عن احلرف  هو يتفحص اخلالاي اليت تنطق مبا كلمنا هللاو 
أظهرهتا لنا ؟ فهل يكون األمر كذلك مع صناعة العدد ؟ ملاذا ُناف عاين اللغة ترمجت حقائق القرآن و مو 

اف صراعا أحصى كل شيء عددا.. ملاذا ُنني آايته.. و دبره يف كتاب نقرأ بنتأن نواجه العامل به و  من العدد
خلق كل شيء فقدر تقديرا.. أال حتملنا ادير األشياء كتااب نقرأ فيه.. و هي العلم مبقإذا تدبران ابهلندسة و 

هذه الصناعة إىل ابب هللا تعاىل.. ألسنا أكفاء الناس فنمنح ما عندان هلل ؟ أليس يف الرايضيات من اجلدارة 
 هل تفهم آايت هللا تعاىل ابلرايضيات ؟ا.. أليس ابلعقل كرمنا هللا ؟  و يف غريهما ليس 

 رؤية ما ال يرى.. لقد خفي علىعجز كغريه عن إدراك ما ال يدرك و رمبا يقف الرايضي على هذا، ألنه ي
إثبات ى هذين األمرين، معىن الوجود.. كان جل أعمال العلماء منصبا علالطبيعيني معنيان، معىن العدم و 
  :مثاال ولنضرب على ذلكهذه األشياء يف الرايضيات نراها بعني اثنية. الوجود، والتحكم يف العدم.. و 

...لو أردت مجع األعداد الفردية، سأمجع  5 3 1   .و هكذا إىل ما ال هناية 
...فلو أردت مجع األعداد الزوجية، سأمجع  6 4 2    إىل ما ال هناية.و هكذا 

 و حنن نصل إىل املاالهناية سأسألكم أي اجملموعني أكرب من الثانية ؟ 
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 لنا يف ذلك ثالث مالحظات :
 املالحظة األوىل : 4 3 1   و 9 5 3 1    ،هكذا 6 4 2   و 12 6 4 2    ،و هكذا

جمموع العددين األولني من اجملموعة الثانية أكرب من جمموع العددين األولني من األوىل، و هو نفس األمر 
مع الثالثة األوىل من اجملموعتني، و ال أنه سيكون نفس األمر كلما أخذان جمموعتني تراتبيتني من نفس 

 أكرب من جمموع األعداد الفردية. املرتبة من اجملموعتني، سيكون إذن جمموع األعداد الزوجية
كان أمجل أن تنتبه إىل أآليت     املالحظة الثانية : 8 5 3   و 15 7 5 3    ،سنرتك  و هكذا

العدد األول من اجملموعة األوىل و نضيفه حني نصل إىل ما ال هناية،  6 4 2   و 12 6 4 2    و
هكذا، جمموع العددين األولني من اجملموعة األوىل أكرب من جمموع العددين األولني من الثانية، و هو نفس 
األمر مع الثالثة األوىل من اجملموعتني، و ال أنه سيكون نفس األمر كلما أخذان جمموعتني تراتبيتني من 

 أكرب من جمموع األعداد الزوجية. نفس املرتبة من اجملموعتني، سيكون إذن جمموع األعداد الفردية
 ..!! عجبا

بل األمجل أن تنتبه إىل اآليت   املالحظة الثالثة : 4 3 1   و 9 5 3 1    ،و هكذا 
 10 6 4   و 18 8 6 4    و هكذا، سنرتك العدد األول من اجملموعة الثانية و نضيفه حني نصل

إىل ما ال هناية،  جمموع العددين األولني من اجملموعة الثانية أكرب من جمموع العددين األولني من األوىل، و 
 هو نفس األمر مع الثالثة األوىل من اجملموعتني، و ال أنه سيكون نفس األمر كلما أخذان جمموعتني

تراتبيتني من نفس املرتبة من اجملموعتني، سيكون إذن جمموع األعداد الزوجية أكرب من جمموع األعداد 
 الفردية.

   هذا أعجب ؟
 غري أنك قررت أن تضيف عددا و ها حنن و صلنا معك و مل تضف عددا ؟.. 

 ..و ماذا ينفع أن نضيف عددا إىل ما ال هناية ؟ ستبقى املا ال هناية ما ال هناية
 صحيح ؟.. فإذا أنقصنا منها عددا.. هل تتغري و تنقص ؟ ..

 ال تزيدها زايدة.. حسبنا أن نسميها ما ال هناية..كال.. ال ينقصها طرح عدد و 
 عجيب أمر املاالهناية.. شيء ال يزيد إذا زيد و ال ينقص إذا أنقص.. 

 هل جيوز أن نسميه شيئا..
 هل جيوز مقارنة املا الهنائيات ؟

جيوز ذلك، سأقدم لك مثاال.. جمموعة األعداد الطبيعية و جمموعة األعداد احلقيقية أو الصحيحة.. طبعا 
ليسا متكافئني يف املا ال هناية.. لذلك اتفق الرايضيون أن يسموا املا الهناية يف األعداد الطبيعية مبا الهناية 

 ق املعدود.املعدود.. و املا الهناية يف األعداد احلقيقية مبا الهناية فو 
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و هل توجد أشياء غري قابلة للعد ؟ .. آه .. نعم.. قلت األعداد احلقيقية هي ابلفعل ال ميكننا أن 
 حنصيها.. لكنها عقال ميكن أن حتصى مع أننا ال نستطيع..

هم بعد ليس بوسعهم ن يتجاوزوا األعداد احلقيقية ؟ و سأسأل هذا السؤال.. هل بوسع الرايضيني أ
 إحصاؤها ؟..

جلميل يف الرايضيات أهنا تتجاوز هذه املبهمات لتظهر ما بعدها.. فبعد دراسة األعداد الطبيعية مث األعداد ا
قف بية اليت جتمع األعداد املوجبة والسالبة وبعد دراسة األعداد الكسرية واألعداد احلقيقية.. و النس

عن الرايضيات  ما فقهوا كل شيءالرايضيون على شاطئ الرايضيات من جديد وبعد مل يتجاوزوه.. ألهنم 
عليه مبجموعة  قف الرايضيون على ما اصطلحوابعض األشياء.. و منه إمنا عرفوا  ،ال غريهال يف علم العدد و 

يسمى الثاين اجلزء سمى األول اجلزء احلقيقي للعدد و هي األعداد اليت متثل جمموع جزأين ياألعداد املركبة و 
ه  ن به دخول حبر الرايضيات الذي مازالت أمواجه تلقي هبم حنو شاطئهو مركب جديد حياولو .. و اخليايل

 لو ابألعداد.. كل مرة.. إهنم يتخيلون أشياء ويصنعون ألنفسهم غيبا، حىت و 
من أمجل ما وقفت عليه يف هذا اجلانب ورقة بعنوان ) الرايضيات من اإلحلاد إىل االعتقاد( للباحث العراقي 

 :جالل احلاج عبد يقول فيها 
0الصفر يساوي الصفر، عبارة صادقة         0 

ميكن كتابتها هبذه الصورة،    1 1 1 1  هذه كذاك عبارة صادقة ، 
ضرب أي عدد يف صفر، صفر. هذه عبارة صادقة، فالصفر هو العنصر املاص يف جمموعة األعداد،  

   1 1 1 1 12    
نقسم طريف هذه املعادلة على  1 1  عبارة نشك بصدقها ، 

 

 

 

1 1 1 1
12

1 1 1 1

 
 

 
 

 حنن إذن بني أمرين، بني أن نقبل هذا التساوي أو أن نرفضه. 
إذا قبلنا هذا التساوي، سيكون لدينا  

 

1 1
1

1 1





، يف هذه احلالة و عودة إىل املعادلة السابقة سيصبح 

1لدينا  12.و النتيجة جيب قبول تساوي أي عدد آخر مع الواحد، حىت نصل إىل وحدة الوجود ، 

إذا رفضنا هذا التساوي، رايضيا ستكون هذه القيم  

 

1 1

1 1




0أو  

0
أو  

1
0

1 0

  




مبهمة، و ال تتعامل  

الرايضيات مع ما هو مبهم.. إذن ما هو احلل.. إبمكان الرايضيات أن تدنو من املبهمات إىل أقصى درجة 
 من الدنو، فلننظر :

نعلم أن  sin 0 0  إذن sin 0

0
قيمة مبهمة، لكن   

0

sin
lim 1
x

x

x
 كذلك ،

2

1

1
lim 2

1x

x

x





 

 و غريها من النهاايت.
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لن تبلغ  sin x

x
مع الصفر، لكنها تقرتب منه إىل أي درجة من  xقيمة الواحد حني تتساوى قيمة  

من الصفر. اإلهبام إذن هو عند بلوغ قيمة الصفر ال عند اقرتابنا منه.. إذن   xاالقرتاب حني ندين القيمة 
كيف ميكن االعتماد على الرايضيات للوصول هبا إىل هللا، يف الوقت الذي تعجز فيه هي من الوصول إىل 

 بعض عناصرها ؟ فإن وصلت فسوف تتغري مجيع مفاهيمها.
0كيف للرايضيات أن حتكم على قيمة  رمبا يسأل السائل  

0
أو  


هنا مبهمة، مث جتتازها بكل على أ 

0إذا كانت  .بساطة

0
أو  


إذا كانت غري منطقية فما يفيد نتجاوزها، مث ملاذا ال نعلمها، و منطقية فلماذا  

 أن نتجاوزها ما دامت هي كذلك. 
 التايل خارج املعرفة ؟ شياء ما كان أمرها خارج العقل و هنا سيقف الرايضي لو كان منصفا معرتفا أن من األ

ن هنا يستوقفين كالم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " ال تفكروا يف هللا و فكروا يف خلق هللا فإنكم لو 
 تقدروه قدره ".

أنه ال ميكن لعددين طبيعيني اتيل كل عدد طبيعي، عدد طبيعي، و من املسلمات الرايضية كما أوردان 
خمتلفني أن يكون هلما اتل واحد. مع األعداد كل عدد حيمل موقعا خاصا يف جمموعة األعداد، ال ميكن أن 

 الرايضي وقتها.نغري ترتيب األعداد حبسب مشيئتنا و إال فال معىن للمنطق 
هنا و أان أحتدث عن موضوع ترتيب األعداد، حيضرين كالم مجيل كتبه الباحث نصر هللا أبو طالب بعنوان 
) لفتات حول اللغة الرابنية اليت كتبت هبا املعلومات الوراثية (، يقول فيها : لو أن أحدان أراد أن يؤلف  

 كل فصل جوانبه املشرتكة.. كل ذلك ليسهل كتااب عن أي موضوع لصنف ما يكتب إىل فصول جيمع إىل
على القارئ تدبره و اإلحاطة النسبية به.. لكن اللغة الرابنية اليت سطرت هبا املادة الوراثية داخل اخللية، مل 
تنظم على هذا األساس.. فجزيء الليف الرابع ) الكوالجني الرابع ( يتكون من ستة جزيئات، كل منها 

 بعد ما يكون موقعا عن اآلخر.. يصنعه جني وراثي هو أ
حىت يستوعب لك العامل املتناهي يف الدقة.. و املسافات اليت بينها تعترب حبق هائلة عندما تقاس بقياسات ذ

القارئ ذلك، نذكر له تشبيه الباحثني لعملية العثور على جني بعملية اكتشاف موقع كرة قدم خمفية يف 
أن أحدان ال  على القارئ أن يتخيل ..يكية.. و ابلوالايت املتحدة األمر أحد الطوابق األرضية يف عمارة 

يستطيع أن حيافظ على لفة خيط من عدة أمتار يفتحها ويلفها، إذ سرعان ما "تتشعبط" عليه، فكيف 
مبائة كم من خيط اخلياطة الرفيع تلف وتفك ماليني املرات ابليوم ضمن نواة اخللية اليت لن يزيد حجمها 

ب صغري.. وتتناغم فقرات منه متباعدة يف عمل مشرتك يصل يف بعض الربوتينات كربوتينات عن دوال
اهلموجلوبني اىل طبع عشرات الرتليوانت أو آالف الباليني من اجلزيئات الربوتينية ابلثانية الواحدة.. أعظم 

 أيها القارئ مبلك هللا وقدرته!
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ناء جزئ بروتيين حمدد أن تتداعى آنيًا من مواقعها فما الذي إذًا جيعل هذه اجلينات املتخصصة يف ب
املتباعدة من كروموسومات خمتلفة لصناعة ذلك اجلزيء الربوتيين.. وكيف يتم استيعاب األعداد اهلائلة من 

 اجملموعات املتشتتة من اجلينات استيعاهبا زماانً ومكاان لتنطلق فريقا واحدا متآزرا.. 

كل انشاءات البشر ملساعدة العقول البشرية على األملام واألستيعاب   إِن التصنيف والتبويب أساس يف
وجتنب أخطاء السهو والنسيان.. لكن اخلالق أغىن َمن يكون عن التذكري أو احلاجة اىل وسائلة مبا فيها من 
تصنيف أو تبويب.. وللخالق يف توزيع املادة الوراثية على ما هي عليه حكمٌة ال شك يف وجودها وإن 

 ها البشر وعجزوا عن اكتشافها.. جهل

وجيد القارئ للقرآن الكرمي عرضًا لقضااي عديدة يف مواضع متعددة من املصحف.. يف كل موضع به طرح 
متجدد بلون أو تفصيل اضايف.. تتجدد فيه روح القارئ ووجدانه اثناء التالوة، فاهلدف ليس حشواً 

 عرض قضاايه كآايت اجلهاد أو األحكام مثال احلرص ملعلومات بل تربية لوجدان وروح وقلب.. مل يتم يف
، )السور(على مجعها اىل مواضع واحدة من املصحف، بل توزعت آايت الكتاب يف جمموعات مجيلة مؤثرة

لكل واحدة حالوة متيزها، حتكم توزيعها عوامل  ال نعلمها يبدو من بينها وحدة النسق والنظم واملوضوع 
 أحياان..

ألشياء ملا نظرت يف كتاب هللا تعاىل.. فوجدته وصل إلينا مشتمال على مائة و أربعة عشر استوقفتين هذه ا
سورة، موزعني برتتيب اتفق الصحابة عليه، و اتفق العلماء على حترمي خمالفته.. رمبا تساءل املرء.. ملاذا ورد 

رآن ترتيب نزول سوره ؟ رتيب القترتيب القرآن على النحو و مل يكن على حنو خمالف ؟ .. ملاذا خالف ت
 ملاذا مل يكن ترتيبه على حسب مواضيعه مثال ؟و 

فصول القرآن سوره.. اآلية الواحدة حتمل كل القرآن و ختتزله و تدل على ما فيه.. ليس هو مشعبا إىل 
مواضيع.. فلم جتمع آايت اجلهاد وحدها و العقيدة وحدها و التوحيد وحده و الفقه وحده.. و مل يكن 

مبواب إىل ابب الصالة و الزكاة و الكالم عن العدل.. إمنا كان سورا.. إذا قرأها اإلنسان أو تليت  القرآن
 عليه وقف ملجم اللسان ال يقوى.. هبا حتدى هللا بين آدم أن أيتوا مبثلها..  

ل البعض .. أم أنه ترتيب من هللا تعاىل.. لع؟ كان سؤال مهم وجب النظر فيه.. ملاذا هذا الرتتيب ابلذاتو 
 ال يذهب إىل ذلك فيقول أنه مادام قد اختلف العلماء يف هذا األمر فال ميكن التسليم فيه..

سألة وقع وأىن مل القرآن. قضية ترتيب يفم سلفًا وخلفًا اخلالف بني أهل العل وال خيفى على أحد اشتهار
 عنها.  رفعي بني أهل العلم أنفيها اخلالف 
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اخلالف ذلك لو افرتضنا أان استطعنا رفع ومع هذا، فال يعدم أحد أن يسأل عن النتيجة املرتتبة يف صورة ما 
 ؟ املسألة  يفالواقع 

وحري بنا وحنن ُنوض يف مسألة ترتيب سور القرآن، أن نقدم أقوال املتكلمني يف املسألة، وهي أربعة 
 أقوال:

سألة ابلوحي، وأجرى عليها ما جيري على الوحي فأدخله يف مجلة ، فأحلق امل1األول: قول من قال ابلتوقيف
بَـرِنز ما تضمنه من املعاين والعلوم 

 
بَـيِننأل ةامل

 
إعجازه،  وهعن وج ةتراكيبه، الكاشف لفصاحته وبالغة ةعاجيبه، امل

 .الواجب على املسلم تدبرها واستنباط ما فيها ججه وبراهينه،حل املقررةإىل حقيقته من جمازه،  ةالداخل

، وهو أن ترتيب القرآن اجتهاد من الصحابة رضي هلل عنهم ال دخل 2والثاين: قول من قال ابالجتهاد
 للوحي فيه. 

ـم، حلسن أن نرتبه على رضي هللا عنـهوالتايل لوال واجب اإلتباع واجتناب االبتداع، وواجب إكرام الصحابة 
ترتيل أدق. وإمنا األمر يف ذلك كاألصوات بعضها أمهر من بعض وبعضها أجود من بعض. هيأة أمرأ و 

والتايل فدراسته ال يتجاوز النظر يف فعل الصحابة وما تعلموه، وال يرقى أن نتكلم عن إحكام فيه يتجاوز 
 .حدود نظر البشر

. واختلط على وبعضه اجتهاديزاوج بني الرأيني ليخلص إىل أن الرتتيب بعضه توقيفي والثالث: قول من 
هؤالء التوقيف والتوفيق، فلم يتسن هلم أن يبينوا ما نسبوه من الرتتيب للصحابة وما هو منزل ابلوحي، 

 .1وصعب عليهم ذلك واستحال

                                                                 
 بكر أَب اختيار وهو, عبيد وأَب وحممد احلسن اختيار هوهللا. و  رمحهما مالك اإلمام شيخ التيمى فروخ بن ربيعةوبه قال  1

 . األنبارى
منهم  املفسرين من مجاعة واختيار الكرماىن الدين برهان اختيار وهو .الباقالىن قويل أحد هووهو قول أيب جعفر النحاس، و 

 وحكاه( القرآن سور ترتيب مناسبة ىف الربهان) كتاب  صاحبللغرانطي  قوال اإلتقان ىف السيوطى وحكاه .القرطىب
  .للطيىب اختيارا السيوطى وحكاه, الفتح ىف ما على حجر بن للحافظ احتمال هوو  .احلصار البن اختيارا أيضا السيوطى

 صبحى الشيخ هذا اختياره على واتبعه أمحد اإلمام ملسند خترجيه ىف شاكر أمحد كالشيخ  املعاصرين من مجاعة به وقطع
 .القرآن علوم كتابه  ىف الصاحل

 احملكى ظاهر وهو قوليه أرجح ىف الباقالىن بكر أبو واعتمده, اخلمس املسائل كتابه  ىف فارس بن احلسني أَب اختياروهو  2
 . احلنابلة من واحد غري عنه حكاه ما على تيميه بنا اختيار وهو, طالب أَب بن مكى عن

 وهو, الربهان ىف الزركشى اختيار وهو الزبري بن جعفر أَب عنأيضا  حمكى اجتهادى املصحف ىف السور ترتيب أبن والقول
. حجر بن واحلافظ النووى ذكره ما على عياض بن القاضى كالم  ظاهر وهوعلى ما يف الفتح،  حجر بن احلافظ اختيار

 .املناهل ىف الرزقاىن ميل وإليه
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كان ترتيب سور القرآن توقيفيا أم سواء  فقوله أنه  رفعا للخالف.ن ياألمر  بنيساوى والرابع: قول من 
وجد  حيث وكفى، اتركا احتمال أن يكون توقيفيا أو اجتهاداي احتماال مفتوحا. احرتامه اجتهاداي فإنه جيب

 مرين.هؤالء أن أسهل احللول هلذه املعضلة هو املساواة بني األ

 فأما القول األول فاستدلوا عليه أبمور:

 معبدوهو ما روي عن  الذي عليه املصحف، رأ السبع الطوال برتتيبهاق صلى هللا عليـه وسلميب أن الن األول:
ركعة. وهذا  ىف املفصل جيمع كان  وأنه ركعة ىف الطوال ابلسبع صلى صلى هللا عليـه وسلم أنه خالد بن

بسورة البقرة مث النساء  صلى هللا عليـه وسلم، عن قراءته مارضي هللا عنـه اليمان، بن حذيفةيعارض حبديث 
مث آل عمران يف ركعة، فال ُنلص منه إىل شيء سوى جواز ذلك يف الصالة، أو نسخه وكراهة فعله على 

 اختالف بني الفقهاء.

 فقال .ثقيف من أسلموا الذين الوفد يف كنت  قال الثقفي حذيفة عن داود وأبو أمحد اإلمام رواهوالثاين: ما 
 فقلنا .أقضيه حىت أخرج أال فأردت القرآن من حزيب علي طرأ: عليـه وسلمصلى هللا  هللا رسول لنا

 حتزبون فكيف القرآن من حزبه عليه طرأ قد أنه حدثنا قد أنه صلى هللا عليـه وسلم هللا رسول ألصحاب
 وثالث, سورة عشرة وإحدى, سور وتسع, سور بعسو  ،سور ومخس, سور ثالث حتزبه:  قالوا ؟ القرآن
 .فأسفل ق بني ما املفصل وحزب, سورة عشرة

كل عام مرتني، وعرض عليه القرآن   صلى هللا عليـه وسلموالثالث: ما ثبت عن جربيل أنه كان يعارض النيب 
مرتني يف السنة اليت قبض فيها. وال ريب أن القرآن قد مجع على العرضة األخرية. فكان ترتيب تلك العرضة 

 وحيا ال مرية فيه.

صلى هللا والرابع: أن ترتيب القرآن معلوم يف صدور كثري من الصحابة. حيث مجع القرآن يف حياة النيب 
 مجع منهم. عليـه وسلم

 ف.أن الصحابة أمجعوا على هذا الرتتيب يف عهد عثمان، وإمجاعهم هذا إشارة إىل التوقيواخلامس: 

 هتا إن كان ذلك بدون توقيف.والسادس: أنه ال يفهم كيف تفرقت السور املتجانسة بدااي

                                                                                                                                                                                            
ومنهم من خصه مبا  .كالسيوطى  ،من اتبعهو  ،اإلجتهادى على سورتى األنفال وبراءة كالبيهقىمنهم من قصر وذلك أن  1

جتهادى منحصر ىف األقل من سور القرآن, اإلأن ومنهم من ذهب إىل  .عطية كابنعدا السبع الطوال واحلواميم واملفصل  
 نساء, وهذا اختيار أَب جعفر بن الزبري.لكنه يتعدى األنفال وبراءة إىل غريمها من سور القرآن كالزهراوين مع ال
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والسابع: ما علم من تناسب ترتيب تلك السور وانتظامها واتساقها وإحكامها حىت لكأن مجيعها السورة 
 الواحدة، وصدق الوصف أن القرآن احلل املرحتل.

فإننا  والثامن: أنه من البعيد أن يتسق كل شيء يف القرآن ابلوحي ويرتك ترتيبه بال وحي فيجتهد فيه الناس.
حنتاج يف حياتنا أن نرتب األمر والنهي والطلب والدعوة وندعي احلكمة يف ذلك، فكيف إذا كان ذلك 

 األمر والنهي والطلب والدعوة من جالل هللا.

 والتاسع: امجاع األمة على اتباع ذلك الرتتيب وحترمي خمالفته.

رضي هللا يم قال: قال ابن مسعود عن إبراه روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن األعمشوالعاشر: ما 
أن ما  ،وهللا أعلم، ذا، فْلَيسأْله عما قبلها، يريد: إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكعنـه

  قبلها يدله على حترير لفظها مبا تدعو إليه املناسبة.
ة اليت سبقتها، فتم قلت: وال ريب من أنه إذا كانت اآلية أول السورة، فاليت قبلها ما كان يف آخر السور 

 بذلك أن ترتيب السور كان ابلتوقيف.
 وأما القول الثاين فاستدل عليه أصحابه أبمور:

, عثمان عهد ىف القرآن جيمع أن قبل اختالف ترتيب الصحابة ملصاحفهم اخلاصة األول: ما علم من
 ويتجازوه يهملوه أن هلم ساغ ما صلى هللا عليـه وسلم النىب عن منقوال توقيفا الرتتيب هذا كان  لوفقالوا: 
 .1الرواايت لنا تصوره الذى االختالف ذلك فيه وخيتلفوا

 قلنا: وال أحد جيهل إمجاع الصحابة على مصحف عثمان بدون التقول يف ترتيبه.

والثاين: ما روي عن ابن عباس أنه قال: قلت لعثمان بن عفان: ما محلكم أن عمدُت إىل براءة وهي من 
املئني وإىل األنفال وهي من املثاين فجعلتمومها يف السبع الطوال ومل تكتبوا بينهما سطر بسم هللا الرمحن 

ه اآلايت فيدعو بعض من كان يكتب له مما تتنزل علي صلى هللا عليـه وسلمالرحيـم ؟ قال عثمان: كان النيب 
ويقول له: ضع هذه اآلية يف السورة كذا اليت يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه اآلية واآليتان فيقول مثل 
ذلك، وكانت األنفال من أول ما أنزل عليه ابملدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها 

ها فمن مث وضعتها يف السبع الطوال ومل أكتب بينهما سطر بسم هللا الرمحن شبيهة بقصتها، فظننت أهنا من
 الرحيـم.

                                                                 
. ..عمران آل مث النساء مث البقرة مث الفاحتةمرتبا هكذا:  كان  رضي هللا عنـه، كعب  بن أَب مصحفتذكر الرواايت أن  1

 مث تبت مث املزمل مث ق مث املدثر مث اقرأ هكذا: النزول على مرتبا كان  علي كرم هللا وجهه ورضي عنه، مصحف وأن .إخل
 .واملدىن املكى آخر إىل وهكذا التكوير
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من قرن بني األنفال والتوبة لظنه أهنما سورة واحدة ومل  هو رضي هللا عنـه ن عثمانأ فذهب يف خلد القوم 
 يفصل بينهما البسملة.

صلى هللا  النيب مع صليت: قال ما،عنـهرضي هللا  اليمان، بن حذيفة هللا عبد أيب عنوالثالث: ما روي 
 فمضى ركعة، يف هبا يصلي فقلت مضى مث املائة، عند يركع فقلت البقرة، فافتتح ليلة، ذات عليـه وسلم

 تسبيح فيها ِبية مر إذا مرتسالً  يقرأ فقرأها عمران آل افتتح مث فقرأها، النساء افتتح مث هبا، يركع فقلت
 حنوا ركوعه فكان العظيم ريب سبحان: يقول فجعل ركع مث تعوذ، بتعوذ مر وإذا سأل، بسؤال مر وإذا سبح،

: فقال سجد مث ركع، مما قريباً  طويالً  قياماً  قام مث احلمد لك ربنا محده، ملن هللا مسع: قال مث قيامه من
 .1قيامه من قريباً  سجوده فكان األعلى ريب سبحان

احلديث ال يفهم منه موضوع ترتيب املصحف بقدر ما يفهم منه قلنا: وال يعدم أحد أن يقول أن متعلق 
جواز القراءة على غري ذلك الرتتيب يف الصالة خاصة، أو أنه منسوخ بقراءته عليه الصالة والسالم ابلسبع 

 الطوال يف ركعة، أو لعل ذلك قبل توقيف الرتتيب.

 عراقي جاءها إذ ارضي هللا عنـه املؤمنني أم عائشة عند إين: قال ماهك بن يوسف والرابع: ما أخرب به
 لعلي قال ؟ مل :قالت ،مصحفك أريين املؤمنني أم اي قال. يضرك وما وحيك قالت ؟ خري الكفن أي فقال
 من سورة منه نزل ما أول نزل إمنا ،قبل قرأت أيه يضرك وما :قالت .مؤلف غري يقرأ فإنه عليه القرآن أؤلف

 ال شيء أول نزل ولو واحلرام احلالل نزل اإلسالم إىل الناس اثب إذا حىت والنار اجلنة ذكر فيها املفصل
 صلى حممد على مبكة نزل لقد أبدا الزان ندع ال لقالوا تزنوا ال نزل ولو أبدا اخلمر ندع ال لقالوا اخلمر تشربوا

 البقرة سورة نزلت وما .2 ﴾َبلن السَّاَعة  َمْوعند ه ْم َوالسَّاَعة  أَْدَهى َوأََمرُّ   ﴿ ألعب جلارية وإين سلم و عليه هللا
 .السورة آي عليه فأملت املصحف له فأخرجت قال عنده وأان إال والنساء

لظهر وفشا ونقل مثله   صلى هللا عليـه وسلمواخلامس: قوهلم أن لو كان ترتيب سور القرآن بتوقيف النيب 
 كما هو احلال ابلنسبة لآلي يف السورة الواحدة، فلما انعدم ذلك دل على أنه مل يكن منه توقيف فيه. 

وأما القول الثالث فاستدلوا عليه مبا ثبت من الرواايت، يف شأن بعض السور أنه النيب قرأها على غري 
فها. فجمعا بني كل تلك الرواايت خلصوا إىل أن الرتتيب الذي عليه يف املصحف وورود الرواايت ِبال

 ـم.رضي هللا عنـهبعض ترتيب القرآن ابلتوقيف وبعضه كان اجتهادا من الصحابة 

                                                                 
 حديث هذا: الرتمذي والرتمذي. قال والنسائي، داود، وأبو مستخرجه، يف عوانة أبو يف صحيحه، ورواه رواه مسلم 1

 . صحيح حسن
 .22، اآلية 29سورة العنكبوت، السورة  2
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وأما أصحاب القول الرابع فمنطقهم، أن ماذا جنين من إاثرة املسألة غري االختالف. وهل جيوز أن يكون 
ـم، وهم من والهم هللا تعاىل حفظه وإبالغه إلينا نـهرضي هللا عشيء من علم القرآن خافيا على الصحابة 

 ؟ صلى هللا عليـه وسلمبعد رسول هللا 

قلنا: أما قوهلم عما جننيه من اإلقرار بتوقيف ترتيب القرآن، احتمال أن يكون اباب من أبواب إظهار عظمة 
شيئا منه وجب إظهاره  القرآن. فإن أنكرانه، مع قيام هذا الرتتيب بدون اختالف فيه، نكون قد أخفينا

 للناس.

فإن قيل: إمنا ذلك احتمال قد ال يوافقه الواقع، ولعلكم بتقرير التوقيف يف الرتتيب تدعون ما ليس فيه. 
قلنا: ال ريب أن من تدبره النظر فيه من كل نواحيه. وإمنا كان أمر هللا ابلتدبر مطلقا، وكان األمر ابلتدبر 

 من وجهني:

 إظهار انعدام االختالف فيه.األول: تدبره بغاية 

 والثاين: تدبره بغاية فتح أقفال القلب اليت متنعه من إدراك احلق.

ن أكثروا يف القول يف املناسبة، ولطائف العدد، حدا ال ينكره إال جاحد أو جاهل. وال ريب مث إن املتدبري
 خالفه.أن ذلك يف الداللة العقلية حق ألنه واقع ال نستطيع إنكاره أو ادعاء 

 ـم؟رضي هللا عنـهفإن قيل: وهل جيوز أن يكون شيء من علم القرآن خافيا على الصحابة 

 ما الذي مينع أن تكون خافية طاملا أهنا ال تتعلق حبكم شرعي أو عقائدي يلزم العمل واإلميان به.قلنا: و 

تكون هذه املسألة مستنداً فإننا نطمع أن ال  قرآن،اخلالف يف مسألة ترتيب سور الإذا مل نتمكن من رفع و 
ضوان هللا عليهم. فنحن إذن للرافضني للمسائل العددية، حيث جيزمون أن الرتتيب من فعل الصحابة ر 

 .ن املسألة حمتملةأبإقرارهم يف نطمع 

 .1أكثر لطائف القرآن مودعه يف الرتتيبات، والروابطفإن 

n!114بصورة اثنية لكان لنا العدد  سور القرآن لو نظران يف إمكانية ترتيبو   114، أي مفكوك العدد  
 من اإلمكانيات. 20010من اإلمكانيات، و هو عدد يفوق ال

 و السؤال هنا كيف اتفق الصحابة من بني كل هذه اإلمكانيات لرتتيبه على هذه الصورة ؟ 

                                                                 
 .216ص  ،2اجلزء  ،م1999 ،الكتاب العريب دار ،السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن 1
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واحد ممن يوجه إليهم السؤال..  هذه األسئلة ألهنا ستستند إىل قناعات كلحنن ال تعنينا إجابة على 
 املهم اآلن، هو هل جيوز أن نتأمل هذا الرتتيبشك اإلجابة حسب تلك القناعات..و  الوستختلف و 

طبيعي جدا أن اجلواب سيكون ابإلجياب هنا.. فإذا أتملنا هذا الرتتيب رمبا أجبنا على السؤال ؟ و  نتدبرهو 
 يل : هل جيوز  أن يكون هذا الرتتيب من صنع البشر ؟ التا

تنتمي إليه، فالذي  إننا مع األعداد مع كائنات متغرية الشكل و الصورة فهي أتخذ صورة النظام الذي
تكتب األعداد فيه بلغة حروفها يوم هو النظام العشري لألعداد، و ما يتعامل به الناس النصطلح عليه و 

يكتب العدد قمية هو النظام العددي الثنائي و الذي نتعامل به مع األجهزة الر .. و 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
 ميكننا احلديث عن األنظمة العددية ابلنسبة ألي عدد آخر..يه بلغة حروفها الواحد و الصفر و ف

أدق هذه اللغة اليت حتكم األعداد.. وأنظمة آايته، سنجد لغة أبلغ من ولعلنا مع ترتيب سور القرآن و 
استخدام القرآن ألعداد حمددة للداللة على أعداد  يف كما هو احلال ابلنسبة لألعداد.. سننظر وأحكم.. و 

سورة، وللداللة على أعداد الكلمات واحلروف يف تلك  114اآلايت، ومواقع ترتيبها، يف سوره البالغة 
وما ينشأ عن تلك األعداد من عالقات رايضية حمكمة، ذات دالالت على مصدر القرآن وإعجاز ، اآلايت

ترتيبه كما ارتضى الرايضيون اعتماد أنظمة عددية حمددة، و متاما كما ختتلف صورة العدد من نظام عددي 
 قرآن.إىل آخر سيتعمق هذا النظام مع القرآن، و ينشأ عنه ما سنسميه األنظمة العددية يف ال

 نظام ترتيب السور حبسب أعداد اآلايت:
أعدادا بعينها قد استخدمت للداللة على   ليس من الصدفة للناظر يف آايت القرآن أن يقف على أن

 114. فكل سورة حتمل واحدا من األعداد الـ 114إىل  1ترتيب سور القرآن، هي األعداد املتسلسلة من 
، وسورة البقرة هي السورة رقم 1فسورة الفاحتة هي السورة رقم  .حفداال على موقع ترتيبها يف املصرقما 

 .آخر سور القرآن يف ترتيب املصحف ، اليت هي سورة الناس،114، إىل أن نصل إىل السورة رقم 2
مع أننا جند يف القرآن الكرمي  التايل ال وجود لسورتني حتمالن نفس رقم الرتتيب للداللة على موقعهما.و 

وعة من السور تشرتك كل منها يف العدد نفسه ، للداللة على أعداد اآلايت فيها. و لعل أكثر من جمم
صورة األنظمة العددية يف القرآن اليت ذكرانها آنفا، ستتضح أكثر لو أننا أمعنا النظر يف هذا التماثل يف 

أعداد آايهتا،   من املالحظ  أن بعض سور القرآن قد جاءت متماثلة يف عدد اآلايت بني بعض السور، إذ
كما ذكران، سوراتن وثالث سور وأربع سور ومخس سور، تشرتك يف عدد واحد من اآلايت. ومثال ذلك، 
سورة الشرح وسورة التني وسورة البينة وسورة الزلزلة وسورة التكاثر، مخس سور تتألف كل واحدة منها من 

لك أيضا، سورة  إبراهيم و سورة القلم وسورة َثان آايت، وكلها مرتبة يف النصف الثاين من القرآن، ومثال ذ
آية، ولكنها خمتلفة ابعتبار ترتيبها، فسورة إبراهيم  52احلاقة، ثالث سور تتألف كل واحدة منها يتألف من 



197 
 

/  69( و سورة احلاقة )  52/  68(، أما سورة القلم )  52/  14مرتبة يف النصف  األول من القرآن ) 
 الثاين من القرآن .. و قد اعتمدان رواية حفص عن عاصم.. ( فهما من سور النصف 52

ظاهرة التماثل يف أعداد اآلايت يف بعض سور القرآن تستدعي النظر والتدبر . ففي حني جند مخس سور  
كل منها مؤلفة من َثاين آايت ، ال جند سورة مؤلفة من عشر آيـات مثال. إن أول ما ميكن أن يستنتجه 

الدالة على مواقع ترتيب سور القرآن، مل تستخدم كلها  114إىل  1املتسلسلة من  املتدبر أن األعداد
للداللة على أعداد اآلايت يف سور القرآن، ذلك أن كل تكرار لعدد ما، يصاحبه نقص واحد من األعداد  

، فهذا ةين سور عشر و  ااملستخدمة. فإذا افرتضنا مثال أن عدد السور اليت حتمل أعدادا مكررة واحد 114الـ 
 رقما  ) عددا ( وترك عشرين .. و لعلنا نسأل هنا : 94،  114يعين أن القرآن استخدم من األرقام الـ 

ا كان عدد سور ذخر ملاآمبعىن للداللة على ترتيب سوره ؟   114إىل  1ملاذا استخدم القرآن األعداد من 
سورة ؟ وأي هذه األعداد استخدمها للداللة على عدد آايت سورة من سوره و أيها مل  114القرآن 

( ؟ وهل ُِت  114يستخدمها ؟ وهل استخدم أعدادا أخرى  من خارج هذه السلسلة ) أكرب من العدد 
اذا وراء ذلك من أسرار استخدام هذه األعداد وفق نظام ما ؟  ) ميكن أن نسميه نظاما عدداي (. وم

 الرتتيب القرآين ؟

كما ذكران سابقا، فإن لكل نظام عددي أساس، يسمى قاعدة، فالنظام العشري أساسه و قاعدته العشرة، 
و النظام الثنائي أساسه و قاعدته االثنني، و هكذا.. أما مع ترتيب سور القرآن فأول ما يلفتنا هو العدد 

ن، و رمبا ال حيمل هذا العدد خاصية متيزه أكثر من كونه عدد سور الذي ميثل عدد سور القرآ 114
القرآن.. و ارتباطه ابلقرآن جعلنا نفكر يف ما إذا كان حيمل من امليزات ما ميكن أن نتحدث من خالهلا 

فليس  ،و طبعا سيختلف احلديث هنا .114ور القرآن، يكون أساسه العدد عن نظام عددي  لرتتيب س
، و لكن املوضوع موضوع العالقات املنظمة ألعداد 114كتابة األعداد يف نظام العدد املوضوع موضوع  

 آن و أرقام ترتيبها هبذا العدد.آي سور القر 

 من جمموعتني من األعداد :  114إىل  1تتألف جمموعة األعداد من 
 ( 114...  6،  4،  2عددا .)  57جمموعة األعداد الزوجية وعددها :  - 1
 ( 113...  5،  3،  1عددا . )  57األعداد الفردية وعددها :  جمموعة - 2
، وال ميكن ألحد أن ينكرها أو يدعي اجلهل هبا، هي ردة واليت ال ختتلف حوهلا اآلراءهذه احلقيقة اجمل 

موجهنا األول يف إعداد عدد من اجلداول حندد من خالهلا األعداد الفردية املستخدمة يف القرآن أعدادا 
واألعداد غري املستخدمة، وكذلك األعداد الزوجية املستخدمة، واألعداد غري املستخدمة، و اليت  لآلايت،

 ستمكننا، إبذن هللا تعاىل، من اإلجابة على أسئلتنا السابقة .. 
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عددا من بني األعداد الفردية السبع واخلمسني وتركه  32أول ما نالحظه يف هذا اجلانب استخدام القرآن 
عددا،  32( .. و عجب أنه استخدم من بني األعداد الزوجية السبع واخلمسني 1ول رقم جدعددا ) 25

(. وهذا يعين أن جمموع األعداد املستخدمة للداللة على أعداد 2جدول رقم عددا ) 25أيضا، وترك 
عددا فقط، وأن عدد األعداد  64هو  114إىل  1اآلايت يف سور القرآن من بني أعداد السلسلة من 

عددا . وليس من الصعب، على أحد، مالحظة أن هذا النمط يف استخدام  50املستخدمة هو غري 
تماثل بني عدد األعداد الزوجية والفردية املستخدمة، وبني عدد األعداد قد ُِت وفق نظام حمدد، يقوم على ال

 الفردية غري املستخدمة.األعداد الزوجية و 

ميثل أيضا درجة جتمد  ،، الذي ميثل عدد األعداد املستخدمة32لسنا نغفل هنا أن نشري إىل أن العدد و 
املاء حبساب الفهرهنايت، اليت هي درجة الصفر املائوية. و لن نقول أهنا إشارة قرآنية لذلك، إمنا فقط لنعلم 

حسابيا  لنا أن نقول أنه ميثلو أن أمهيته يف القرآن، حتيلنا إىل التفكر يف ميزاته الرايضية و ميزانه العلمي.. 
و ميثل أصغر عدد له . 32و  16و  8و  4و  2و  1قوة اخلمسة لالثنني، فهو عدد زوجي دائم، عوامله 

للعلم فإن دالة أولري هذه، أو الدالة ) يف( كما اصطلح الرايضيون على ملعادلة أولري.. و ابلضبط سبعة حلول 
يف املربهنة صة، ويف نظرايت اجملموعات، و يف الرايضيات اخلالتستعمل ميتها، هي دالة نظرية األعداد، و تس

ت التوافقية، تعتمد كذلك يف الرايضيات التطبيقية، مرورا ابحلسااب، واملربهنة التحليلية، و اجلربية لألعداد
هي دالة من جمموعة األعداد الطبيعية حنو نفس و تلعب دورا هاما يف نظرية املعلوماتية و خاصة التشفري. و 

العدد اجملموعة، حيث صورة  n  ابلدالة  هو عدد األعداد األولية فيما بينها األصغر من n.  

فريما ) أي ال  ا، فمن ميزاته أنه عدد زوجي دائم وأنه أول قوة موجبة لالثنني، ال يكون عدد64أما العدد 
22يكتب بشكل  1

n

 ) 2) أي ال يكتب بشكل ارسان مل ايكون عددال و 1n ) هو عدد ذايت، ، و
الذي هو عدد  1+5+15=21أي ال ميكن كتابته بصورة جمموع عدد آخر مع جمموع مراتبه، كالعدد 

، وهو سابع عدد ممركز مثلثي، كونه يكتب 2و قوة الستة لل 4و مكعب ال 8ليس ذاتيا، وهو مربع ال

رة التالية ابلصو 
23 3 2

2

n n  (،6n .) 

صلى هللا عليـه من أهدى حممدا املذكورة يف القرآن عن غريها ؟ و و رمبا تساءل املرء هنا، ملاذا تتميز األعداد 
يكن على خصائصها حىت يكون ترتيب القرآن على هذا النحو و مل ا العلم حباالت األعداد و كل هذ  وسلم

حنو آخر ؟ إنه حقيقة معجز فليس معقول أن جتتمع الصدفة يف كل فصل من فصول هذا الرتتيب.. غري 
لنمضي اآلن، فال شك أننا نسري يف روضة  حنمل أحدا على إتباع ما نرى.. وسنرتك لكم اجلواب.. و  أننا لن

 ما أروعه من زهر حنيو را..  نشم عطإن مل نصب جنيا أن نر زهرا و  حسبناالشذى، و كثرية الزهر، عبقة 
  ما أطهره من عطر حني نتنسمه من نسائم القرآن..ينبت من آايت هللا و كلماته.. و 
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 ، 1]  319 هو األول النصف يف الفردية األعداد بني من املستخدمة غري 9 الـ األعداد أن جمموع ولعلنا
 القرآن سور ترتيب أرقام جمموع بني الفرق وهو[  57 ، 51 ، 47 ، 41 ، 39 ، 33 ، 27 ، 23

 ( . 6236=  319 – 6555)  آايته وعدد

 مث ماذا ؟ 

، بينما 9عددا وترك  20، 57إىل  1لقد استخدم القرآن من بني األعداد الفردية يف السلسلة من 
التايل يكون عدد و .  9، وترك 114إىل  58أعداد من بني األعداد الزوجية يف السلسلة من  9استخدام 

إىل  58عددا ، و عددها من السلسلة من  43هو  57إىل  1عداد املستخدمة يف السلسلة من األ
 .عددا 21، 114

هو عدد ممركز مكعب، يعين ، و هو رابع عدد مربع وهو مربع كامل، مبعىن أن جذره عدد طبيعي 9العدد و 
أنه أيخذ صورة  

33 1n n  الكابركاري هو كل عدد مربعه يكتب العدد ، و هو أول عدد كابركاري، و
، و هو أيضا 9=1+8، و 81مربع التسعة لك العدد، و يف صورة جزأين منفصلني يساوي جمموعهما ذ

رابع األعداد القوية، و العدد القوي هو كل عدد إذا قبل القسمة على عدد آخر قبل القسمة على مربع 
نعين ابلعدد املوتزكيين كل ، و هو عدد موتزكيينو  .3على مربع الو  3، وهو يقبل القسمة على ذلك العدد

عدد طبيعي ميثل عدد الطرق الختيار أواتر ال تتقاطع من بني الــ 1

2

n n ن وترا تربط كل نقطتني م
 علم العدد.مجة يف اجليومرتاي ) اهلندسة( واحلساب  و  هلذه األعداد تطبيقاتالقمم. و 

عدد مستطيل، هو خامس الحظه عنه أنه زوجي غري دائم، وأنه عدد ذايت، و نفأول ما  20أما العدد 
وهو ، 5يف ال 4العدد املستطيل هو كل عدد متثل مجلته حاصل ضرب عددين متتالني، فهو حاصل الو 

موع مراتبه يف نظام عددي معني، العدد النيفيين هو كل عدد يقبل القسمة على جمخامس عدد نيفيين، و 
هو خامس عدد ثالثي هرمي، ألننا نستطيع كتابته ابلشكل و ،  2+0ة على هو يقبل القسمو 

  1 2

6

n n n  ، علم متيزها إال قبل سنوات قليلة فكيف اتفق ه األعداد ما اشتهرت و املالحظ أن هذو
والصحابة  من الذي أعلم حممدا صلى هللا عليه و سلمالقرآن الكرمي ؟ و  متيزها يف معيف الرايضيات متيزها 

اختاروا أن تكون أرقاما لسورهم وأعدادا رضوان هللا عليهم أن هلذه األعداد كل هذه األمهية يف احلساب ف
 كيف نفسر و جودها يف هذا الكتاب دون غريها ؟آلايهتا ؟ و 

.. لقد استخدم القرآن من خارج 114-1لو نظران اآلن يف األعداد اليت استخدمها القرآن خارج السلسلة 
عددا. وقد نشأ عن ذلك  جمموعة   13، للداللة على أعداد آايت سوره، 114-1سلة األعداد سل



200 
 

األطول بني سور القرآن الكرمي. وبذلك يصبح عدد األعداد املستخدمة يف القرآن للداللة  13السور الـ 
 عددا ال غري. 77على أعداد اآلايت يف سوره كلها، 

، 11ئصه، مثال، أنه توأم العدد ، فمن خصا13الرايضية للعدد  لسنا نغفل أن نشري إىل بعض امليزاتو 
 6جمموعهما يقبل القسمة على ، و 2أمني إذا كان الفارق بينهما نذكر أننا نسمي عددين أوليني أبهنما تو و 

، 17خصائصه أيضا كونه عدد جماور للعدد من ، فإن جمموعهما ال يقبل ذلك. و 5 و 3دائما، ما عدا 
 7هو أيضا عدد جيانس العددين ولييان و الفارق بينهما أربعة. و أبهنما متجاورين إذا كاان أنسمي عددين و 

من . و 6نس، إذا كان الفارق بينهما . و نسمي عددين أوليني أبهنما متجانسان أو حيمالن نفس اجل19و 
213خصائصه العجيبة اليت انتبه إليها الرايضيون أن مربع معكوسه يساوي معكوس مربعه،  169 و

231 961  أن جمموع مراتب مربعه اليت هي و 1,6,9  يساوي مربع جمموع مراتبه
   

2
1 3 1 6 9   . 

، 6و  5و  4، فمن خصائصه أنه جمموع ثالث مربعات متتالية و هي 77أما العدد 
 2 2 277 6 5 4   ، أنه جمموع السبعة األعداد األولية األوىل املخالفة للواحد، و

 77 19 17 13 11 7 5 3 2        ،  أنه حاصل ضرب عددين أوليني متتاليني و
 77 11 7 .. 

عددا فرداي ال غري، من بني جمموعة األعداد الفردية  32لنا أن نسأل هنا.. هل جاء استخدام القرآن لـ و 
عددا من بني جمموعة األعداد الزوجية مصادفة ؟ أم  32، ومثله 114 – 1ع واخلمسني يف السلسلة السب

 أنه قد ُت وفق نظام  ما ؟ 
 ، مصادفة أيضا ؟   114 – 1عددا ال غري ، من خارج السلسلة  13وهل جاء استخدام القرآن لـ 

يف تفسري هذه التوازانت، فالقرآن قد خِزن لنا  لسنا مبالغني إذا قلنا أن ال مصادفة، وال جمال لتضارب اآلراء
 إليك بعض روائعه.. فافهم ترشد.م يف معادلة الرتتيب القرآين.. و إشارات واضحة حملاور هذا  النظا

4+1+1=6 

114  =19  ×6   . 

13  =19 – 6 . 

32   =19  +13 . 

25    =19  +6  . 
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 كيف اتفق لنا هذا ؟ أليس هذا ابألمر العجيب ؟ ..

احلق أنه ال ضري يف ائل إان نراك تعتمد الضرب اترة واجلمع اترة أخرى والطرح اترة اثلثة.. و رمبا سأل س
ملاذا  رمبا إذا مل يتيسر لنا اآلن فهم القات اليت جتمع هذه األعداد.. و اعتماد ذلك هنا ألننا نبحث عن الع

لعل اعتماد الطرح ا ذلك مستقبال.. و رح أن يتيسر لنمرة ابلطكانت العالقة مرة ابجلمع ومرة ابلضرب و 
هو من أين أخذته بني املراد قوي العماد هاداي إىل يزيد سر أنظمة القرآن وضوحا.. و  بدل اعتماد اجلمع ما

 سبيل الرشاد.. 

 مث ماذا ؟ .. 

 لعلنا نالحظ جمموع األعداد املستخدمة وغري املستخدمة ابلصورة التالية : 

عددا فرداي.. العدد الكلي لألعداد  57عددا زوجيا و  57قرآن، من تتألف جمموعة مراتب سور ال
و أي عالقة جتمع األعدادا الثالثة . 50، و العدد الكلي لألعداد غري املستخدمة هو 64املستخدمة هو 

 .. تدبر معي..57و  50و  64

7  =13 – 6 . 

57  +7 =64  . 

57 – 7 =50 . 

 . ؟.أليس هذا عجيبا

عندك أنت.. أما أان فأراه كذلك مث إين على يقني أن القرآن قد استخدم أعدادا حمددة  رمبا ال يكون كذلك
ت الطبيعية اجملردة يف العدد ، مراعيا أن يكون عددها َوفق العالقالداللة على أعداد اآلايت يف سورهل

 ، وهو العدد الذي اختاره هللا عددا لسور كتابه الكرمي، دون غريه. 114

) عدد األعداد الزوجية وكذلك عدد األعداد الفردية املستخدمة ( و  32ساس األعداد وهذا يعين أن أ
) عدد  13)عدد األعداد الزوجية غري املستخدمة وكذلك عدد األعداد الفردية غري  املستخدمة ( و  25

م عددي األعداد املستخدمة من خارج السلسلة ( للداللة على أعداد اآلايت يف سور القرآن، كان وفق نظا
 ، عدد سور القرآن الكرمي .  114حمكم أساسه العدد 
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و ماذا أيضا ؟ .. ألسنا نقول بوحدة القرآن.. و ارتباط بعضه ببعض، حىت مسيت فصوله سورا، كما سورة 
الزهراوان.. فما نت بعض تسميات سوره أبم القرآن وقلب القرآن و اجلدار يشد بعضه بعضا.. و منه كا

 لعددية  مع هذه الوحدة ؟ .. جتلي هذه األنظمة ا

 ا نعمد إىل أول سورة يف القرآن وآخر سورة فيه من حيث الرتتيب.لعلن

م ـآايت ، وأوهلا آية البسملة " بسم هللا الرمحن الرحي 7أول سور القرآن ترتيبا هي سورة الفاحتة ، املؤلفة من 
، وآخرها قوله تعاىل " آايت 6املؤلفة من حرفا. وآخر سور القرآن ترتيبا هي سورة الناس  19" املؤلفة من 

يف السورتني اللتني متثالن أول  ،حرفا. لقد ُِت حتديد عددي اآلايت 13من اجلنة والناس " املؤلفة من 
القرآن وآخره ترتيبا وعددي احلروف يف اآليتني األوىل واألخرية ،  على حنو يشري إىل حماور النظام العددي 

 (، انظر معي..  6،  7،  13 ، 19الدي حتدثنا عنه ) 

 

 : عدد حروف اآلية األوىل ) بسم هللا الرمحن اـلرحيم ( 19

 : عدد حروف اآلية األخرية ) من اجلنة والناس (  13

 : عدد آايت السورة األوىل ) الفاحتة (  7

 : عدد آايت السورة األخرية ) الناس ( 6

 و من هذه املالحظات، يكون لدينا :

114  =19  ×6.    

13  =19 – 6 . 

32   =19  +13 . 

20   =7  +13 . 

25    =19  +6  . 

.  فماذا ابعتبار عدد إلينا.. هذا ابعتبار عدد اآلايت، وعدد احلروف أليست العالقات ذاهتا أعيدت
 الكلمات ؟
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يف سورة البقرة   13كلمة، جند أهنا اآلية رقم   19إذا حبثنا عن اآلية األوىل يف ترتيب املصحف املؤلفة من 
! أال تعجب ؟.. لقد جاءت يف موقع حمدد ي الحظ فيه القصد. وال خيفى ما فيه من أتكيد العالقة 

أمجل من . و 13و  19عالقة، العددان السابقة الرابطة بني أول آية يف ترتيب القرآن وآخر آية وحمور تلك ال
ما ة املصحف. ما أمجل هذه الصدف.. و ن بدايآية م 19يف سورة البقرة، أتيت بعد  13ذلك أن اآلية رقم 

أكثرها لو قبلنا أن تكون صدفا.. غري أين أعلم أن الصدفة ال تعاد إال قليال و لكنها هنا تعاد يف كل 
 حني.. اتبع معي..

 كلمة ؟  19ماذا عن اآلية األخرية يف ترتيب آايت القرآن  املؤلفة من 

آية. أليس من  13ة ، السورة الوحيدة بني سور القرآن املؤلفة من يف سورة املمتحن 13لعلنا نعين اآلية رقم 
 الواضح أيضا أن موقع هذه اآلية حمدد بقصد وتدبري وختطيط ؟ 

كلمة ، وأن تلك اآلية هي   19و أعجب من ذلك أن من بني آايت سورة املمتحنة آية أخرى مؤلفة من 
كلمة يف ترتيب آايت القرآن مها اآليتان   19ا من .  وهذا يعين أن آخر آيتني مؤلفة كل منهم6اآلية رقم 

 آية. 13يف سورة املمتحنة املؤلفة من  13و  6

 والسؤال هنا : 

 أليست هذه األعداد هي حماور أحد أنظمة أعداد اآلايت يف سور القرآن ؟ 

لنحو الذي بعد اكتشافنا لعدد األعداد املستخدمة يف القرآن للداللة على أعداد اآلايت يف سوره، على ا
 13حرفا، واألخرية  من  19أوضحنا،  جيب أن ندرك أن جميء اآلية األوىل يف ترتيب القرآن مؤلفة من 

 13، واآلية األخرية يف رقم الرتتيب 13كلمة يف رقم الرتتيب   19حرفا، وجميء اآلية األوىل املؤلفة من 
صد، إمنا هو  تنبيه واضح للتدبر يف آية، ليس مصادفة و ال دون ق 13أيضا،  ويف السورة املؤلفة من 

هذين العددين وما خيتزاننه من أسرار ودالالت. فإن مل نفعل ذلك فإننا سنستمر ابملرور العابر على تلك 
 األعداد، دون أن ندرك ما ختفيه من أسرار ترتيب القرآن الكرمي . 

، فهل كان ميكننا أن نربط  115سورة ، أو  113ولنا هنا أن نسأل أن لو افرتضنا أن عدد سور القرآن 
، وعدد احلروف يف اآليتني األوىل واألخرية مة ، وعدد األعداد غري املستخدمةبني عدد  األعداد املستخد
 حماور النظام العددي؟  7و 6و  13و  19يف ترتيب القرآن،  ابألعداد 

اجلواب ابلطبع لن يكون ابإلجياب، فقد ح ددت تلك األعداد وفق العالقات اجملردة الطبيعية يف العدد و 
 عدد سور القرآن الكرمي.  114
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  : أعداد آايت السور.. فتأمل معيلعلنا اآلن نعمد إىل دراسة ظاهرة التكرار يف

ت يف كل منها أكرب من العدد سورة عدد اآلاي 13سورة، وأن من بينها  114مبا أن عدد سور القرآن 
، قد استخدمت 114 – 1املستخدمة من بني أعداد السلسلة  64، فإن جمموعة األعداد ال114

 ( .  101=  13 – 114سورة )  101للداللة على أعداد اآلايت يف 

ين أن يدل على عدد اآلايت يف سورة من سور القرآن، فهذا يع 64ولو افرتضنا أن كل عدد من األعداد الـ 
 37=  64 – 101املستخدمة )  64 سورة سيأيت عدد اآلايت يف كل منها أحد األعداد الـ 37هناك 

، بعبارة أخرى ستشرتك بعض سور القرآن يف العدد الواحد من اآلايت . مثال ذلك، من بني سور القرآن (
أربع سور عدد اآلايت ، و  4، و سوراتن عدد اآلايت يف كل منها  3ثالث سور عدد اآلايت يف كل منها 

 . 5يف كل منها 

عددا،  24، هو 64ه األعداد اليت تكرر استخدامها يف القرآن أكثر من مرة من بني األعداد الـ ذوعدد ه
 سورة .  37وقد استخدمت للداللة على أعداد اآلايت يف 

مما تثري مالحظته مزيد التفكر يف نظام الرتتيب يف القرآن، هذه املعادلة و  13 24 37  وهو عدد ،
 .114-1السور اليت مل يتكرر عدد آايهتا يف السلسلة 

، وعدد األعداد املشرتكة بني 7مث إن عدد األعداد اليت تكرر استخدامها يف النصف األول من القرآن هو 
) أي اشرتكت يف العدد الواحد من اآلايت سور من النصف األول وسور من النصف  5نصفي القرآن هو 

. و لك أن تنظر العالقة 12الثاين (، وعدد األعداد اليت تكرر استخدامها يف النصف الثاين من القرآن هو 
ميثل الذي  57مها مراتب العدد  5و ال 7من اللطائف أن ال. و 12و  7و  5ع األعداد الثالثة اليت جتم

. أليس يف هذا ما يدل على أن هذا 114-1عدد عناصر جمموعيت األعداد الزوجية والفردية يف السلسلة 
 النظام يف ترتيب سور القرآن مل يكن خيضع لعقل بشري و أن ال دخل ألفكار البشر فيه.. 

)  114 – 1لة وهي اليت جاءت أعداد آايهتا من خارج السلس  لعلنا قد ذكران أن عدد أطول سور القرآن
احد منا هو أن ( . وما يعجب له كل و  11سورة ) جدول رقم  13هو  (  114أي أكرب من العدد 

قد رتبت يف مواقع حمددة حبيث جاء جمموع يف املصحف بطريقة ملفتة للنظر، و هذه السور قد وضعت 
هي سورة أقصر هذه السور من ذلك أن  أعجبو  .13هو مربع العدد الذي ، 169أرقام ترتيبها 

 118. إذا قمنا ابلعد ابتداء من العدد 286هلا سورة البقرة وعدد آايهتا ، وأطو 118ا ، وعدد آايهتاملؤمنون
ما هو أبدع مما أوردان أن عدد مرات ورود لفظ أيضا. و  169، جند أن البعد هو  286وحىت العدد 

، ذه السورتكرار لفظ اجلاللة يف ه .. فإذا أتملنا نظام169اجلاللة " هللا " يف سورة التوبة هو أيضا 
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وهو كذلك عدد  282نالحظ أن جمموع مرات ورود لفظ اجلاللة يف السور األربع التالية لسورة التوبة هو 
.  وجمموع مرات ورود لفظ اجلاللة يف السور السبع السابقة لسورة 1مرات ورود لفظ اجلاللة يف سورة البقرة 

 338=  282 – 620)  338ه هنا أن الفرق بني عددي املرات هو . الالفت لالنتبا 620التوبة هو 
 . 169×  2( عدد هو عبارة عن 

 سبحان ذي اجلالل.. 

 مرة يف كل من سورة " املؤمنون " وسورة " الشعراء ". 13أروع مما قلنا أن لفظ اجلاللة " هللا " قد ورد و 

نا (. مجيل جدا .. لكن أيُّ  345 = 118+  227)  345أن جمموع عددي اآلايت يف السورتني هو و 
 ال يعرف مجع عددين ؟ .. كلنا نعرف ذلك.. غري أنه ال يعرف سر ذلك إال القليل.. تدبر معي.. 

 – 1عدد سور القرآن، ذلك أن جمموع األرقام املتسلسلة من  114يف القرآن ابلعدد  345يرتبط العدد 
.  345×  19ة عن . وهذا العدد هو عبار  6555واليت تدل على مواقع ترتيب سور القرآن هو  114

يف القرآن وهي قوله  19يسري جدا أن نالحظ اإلشارة إىل هذه احلقيقة العددية يف اآلية  اليت تذكر العدد و 
 املدثر (، فهو العدد الذي مراتبه أعداد احلروف يف كلمات اآلية. 30تعاىل : " عليها تسعة عشر " ) 

 

 عليها تسعة عشر

5    4     3 

                                                                 
=  172آيــة ، نســتنتج أن عــدد اآلايت الــيت مل يــرد يف أي منهــا هــو  114مالحظــة : ورد لفــظ اجلاللــة يف ســورة البقــرة يف  1

 عدد آايت سورة البقرة ( . 286، وقارن ابلعدد   2×  86. ) أتمل :  2×  86
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 قسمة األعداد املستخدمة أعدادا لآلايت بني نصفي القرآن الكرمي:

 114هو عدد األعداد املستخدمة يف القرآن أعدادا لآلايت يف سوره البالغة  77كنا ذكران أن العدد 
سورة  13استخدمت للداللة على أعداد اآلايت يف . 1 114عددا كل منها أكرب من العدد  13سورة، 
 سورة .  101، استخدمت للداللة على أعداد اآلايت يف 114عددا كل منها أقل من العدد  64.   و

( جاء عدد اآلايت يف كل منها أحد  37=  64 – 101سورة )  37نستنتج أن من بني سور القرآن 
 أيضا، وقد نتج عن ذلك اشرتاك بعض سور القرآن يف العدد الواحد من اآلايت .  64األعداد الـ 

 . 2؟ في القرآنال الذي نود طرحه اآلن،  كيف قسمت هذه األعداد بني نصالسؤ و 

مجيل أن نعلم أن نصفا القرآن قد اشرتكا يف مخسة أعداد، أي : اشرتكت يف كل منها سور من النصف 
مما يعين أن توزيع   ( 52،  30،  18،  29،  7) ،  هي من القرآن وأخرى من النصف الثايناألول 

 سيكون ابعتبارين : 77األعداد  الـ 

 االعتبار األول : إحصاء األعداد اخلمسة املشرتكة يف النصف األول .

 .مسة املشرتكة  يف النصف الثايناالعتبار الثاين : إحصاء األعداد اخل

(  29و  7اين مها ) ، أن من بينها عددان فردالحظ يف األعداد اخلمسة املشرتكةلعل أول ما يو 
. أما الفرق بني جمموع 100( وجمموعها  52و  30و  18ي ) وثالثة أعداد زوجية ه. 36وجمموعهما 

 -1دمة من بني سلسلة األعداد ، الذي ميثل العدد الكلي لألعداد املستخ64أعداد اجملموعني فهو 
114 . 

وك ِرر  مث إننا إذا أحصينا األعداد اخلمسة املشرتكة من بني األعداد املستخدمة يف سور النصف األول ) 
عددا و هو مربع  49استخدامها يف النصف الثاين ( يصبح عدد األعداد املستخدمة يف النصف األول 

                                                                 
. ميكننا كتابة هذه النتيجة ابلصـورة التاليـة  31×  44، ويساوي :   1364العدد  64و  13يعطينا صف العددين   1

 . 114( [ . إشارات مكررة إىل العدد  1 – 14)  –(  11× 4( × ] )  11×  4: ) 
ثــــاين : الســــور الســــبع النصــــف األول مــــن القــــرآن : الســــور الســــبع واخلمســــون األوىل يف ترتيــــب املصــــحف ، والنصــــف ال 2

 واخلمسون األخرية ترتيبا .
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(. فلو أننا عدد األعداد 7عددا و هو أربعة أضعاف هذا العدد ) 28، ويف سور النصف الثاين 7العدد 
ازانت. لكأن هذه اللغة، لغة مثال، فلن توجد هذه التناسقات و التو  4، أو  6، كان  5املشرتكة الذي هو 

العدد تقول لنا أنه ما من موضع سورة أو آية أو كلمة أو حرف يف القرآن إال و له حكمة و قصد و حيمل 
 سر الكتاب ذاته الذي توكل هللا تعاىل حبفظه.. فافهم ترشد..

 :  33و  44إىل  77قسمة األعداد الـ 

( من بني األعداد املستخدمة يف  7،  18,  29،  30،  52إذا أحصينا األعداد املشرتكة اخلمسة ) 
سور النصف الثاين من القرآن ، وك ِرر استخدامها يف سور النصف األول ، فسيكون عدد األعـداد 

عددا ،  44( هو:  57 – 1املستخدمة أعـدادا لآلايت يف سور النصف األول من القرآن  ) السور من 
عددا كل منها أصغر من  31) اللون األمحر (، و  114العدد  عددا كل منها أكرب من 13مؤلفة من : 

. وبذلك يكون عدد األعداد املستخدمة يف سور ( 31و معكوسه  13) الحظ العددين . 114العدد 
 ( . 33 – 77)  ،عددا 33النصف الثاين من القرآن 

من بدائعه أن ، وهو عدد أويل، و 13، الذي هو معكوس العدد 31د لعلنا نذكر بعض خصائص العدو 
كلها أعداد   33333331و  3333331و  333331و  33331و  3331و  331األعداد 

.. بيد أننا إذا جتاوزان فلن حنصل على عدد أويل فالعدد 31هي ستة أعداد متثل أصغر مراتبها العدد أولية و 
 مثال ليس أوليا.. 333333331

 اإلنسان جمموع هلا العصعص.. فأول ما نعرفه عنه أنه حيمل عدد فقرات 33أما العدد 

 هو عدد اتمن لغة القرآن، فهو عدد حروفها، و ، فليس غريبا ع28أما العدد 

 1 2 4 7 14 28    .  

 مث ماذا ؟ ..

 44ابالعتبار األول، وإىل العددين  28و  49بني نصفي القرآن، إىل العددين  77لقد متت قسمة العدد 
 ، بطريقة صف األعداد : 77ابالعتبار الثاين.  لنتأمل إعجاز الرتتيب القرآين يف قسمة العدد  33و 

 :  28و  49صف العددين 

هو العدد الكلي لألعداد  77نذكر أن العدد  . رمبا الزلنا4928العدد   28و  49يعطينا صف العددين 
فهو عدد األعداد املستخدمة  64املستخدمة للداللة على أعداد اآلايت يف سور القرآن كلها. أما العدد 
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وهو عدد األعداد  13. ون الحظ أن الفرق بني العددين هو  114 – 1من بني سلسلة األعداد 
عجاب الذي مل أكن أنتظره و ال تنتظره أنت هو هذه املعادلة . األمر ال114املستخدمة األكرب من العدد 

: 

4928    =77  ×64. 

 4928    =11  ×7  ×64 . 

سأعجل إليك أان و  ينبعد أن جتيب نفسك، لن أدعك تسأل قف حلظة و أجبين أكنت تنتظر هذا ؟ .. و
 هو الثاين ؟ 28األول و هو  49بسؤايل ماذا لو صففنا العددين ابلطريقة املعكوسة، أبن جنعل العدد 

.. لتسأل نفسك ماذا تنتظر كنتيجة ؟ ستفاجأ أيها احلبيب 2849العدد الناتج عن ذلك سيكون ابلطبع  
 :فالنتيجة هي هذه املعادلة

2849  =77  ×37 

2849  =11  ×7  ×37 

 37ما العدد هو عدد سور القرآن الكرمي.. أو  ،37+  77= 114: و اليت تنقلنا مباشرة إىل هذه املعادلة
فهو عدد سور القرآن  77هو أيضا عدد سور القرآن اليت استخدمت فيها األعداد املكررة . وأما العدد ف

 . تخدمت فيها األعداد للمرة األوىلاليت اس

ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل.. أيكون هذا من تدبري بشر.. سأترك لك فأجب نفسك مبا تراه، أما أان فال 
 .  وتقدير إهلي حكيمأرى إال بتدبري

 : 33و  44صف العددين 

 .3344العدد و  4433يعطينا العدد  33و  44دين صف العد

 سيكون لدينا هذه املعادالت :و 

4433   =11  ×13  ×31 . 

44  =13  +31. 

3344  =44 ×4  ×19 . 
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3344 =11  ×4  ×4 ×19. 

، رمبا سنفهم األمر أكثر، إذا حنن صففنا 11ما الذي جعل هذه األعداد تشرتك يف قابلية القسمة على 
، كيفما 11هذه األعداد األربعة، سوف حنصل على جمموعة من األعداد كلها من مضاعفات العدد  

 (.   11عدد من مضاعفات العدد  154صففتها ) ذلك أن جمموعها هو 

49284433   =4480403  ×11 . 

28494433  =2590403  ×11 . 

28444933  =2585903  ×11 . 

44284933   =4025903  ×11 . 

44492833   =4044803  ×11 . 

49442833  =4494803  ×11 . 

44332849  =4030259  ×11 . 

33442849  =3040259  ×11 . 

33284449  =3025859  ×11 . 

28334449  =2575859  ×11 . 

44283349  =4025759  ×11 . 

28443349  =2585759  ×11 . 

33284944  =3025904  ×11 . 

28334944  =2575904  ×11 . 

49332844  =4484804  ×11 . 

33492844  =3044804  ×11 . 

28493344  =2590304  ×11 . 
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49283344  =4480304  ×11 . 

44493328  =4044848  ×11 . 

49443328  =4494848  ×11 . 

33494428  =3044948  ×11 . 

49334428  =4484948  ×11 . 

44334928  =4030448  ×11 . 

33444928  =3040448  ×11 . 

 لعل انظرا يف مجلة هذه املعادالت اليت أوردان من يتحفنا ابملزيد من لطائفها..و 

عتبار عددا ) اب 49رمبا عرفنا اآلن أن عدد األعداد املستخدمة يف سور النصف األول من القرآن هو 
سورة، فهذا يعين أن من  57األعداد اخلمسة املشرتكة بينهما(. ومبا أن عدد سور النصف األول من القرآن 

(. فنحن نسأل : ما السر  14سور تتكرر أعداد اآلايت فيها،  ) جدول رقم  8بني سور النصف األول  
 يف هذه السور ؟

 إننا نعين سؤالنا..

يف نصفي القرآن  16كل مالحظة ذلك، أن جمموع أرقام ترتيب السور الـ على ال يسريٌ وأول ما نالحظه، و 
 1. 565=  348+  217هو : 

هو عدد ثنائي االجتاه، مبعىن أنه يقرأ من اليمني إىل الشمال متاما كما يقرأ مبعكوس  565و هذا العدد 
ذلك، و ملثل هذه األعداد أمهية كبرية يف الرايضيات احلديثة حىت أننا حناول إجياد طرق و خوارزميات تكون 

ثنائية االجتاه، و اليت كتب هلا أن  نتيجتها أن حنصل على عد ثنائي االجتاه، من ذلك خوارزمية األعداد
، 2ن أسرار العدد ثالثة يف القرآنم :أشران لذلك يف ورقات حتمل عنوان، و كنا 196تتوقف مع العدد 

                                                                 
 العدد أن نالحظ ؟ أيضا َثانية تكون فكيف ،7 هو األول النصف يف املكررة األعداد عدد أن قلنا أن سبق:  توضيح 1

 العدد أحصينا إذا 7 هو املكررة األعداد عدد يكون وبذلك القرآن، نصفي بني املشرتكة اخلمسة األعداد بني من هو 29
 .القرآن من األول النصف يف األعداد مع  أحصيناه إذا أعداد 8 و. الثاين النصف يف 29

مقال شارك به الطالب يف املؤمتر الدويل لإلعجاز العددي الذي أقامته اهليئة املغربية لإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي  2
 م.2007املغرب، -والسنة املطهرة، الرابط
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هذه اخلوارزمية اليت توقفت عند هذا العدد الذي ميثل سرا كبريا يف عامل األعداد ما زالت ابنتظار حل هلا، و 
؟ و  565(، و السؤال اآلن هو ملاذا هذا العدد  5×  113=  565عجز الرايضيون عنه حىت اآلن،) 

 ما السر فيه ؟ 

 77لقد ذكران آنفا أن عدد األعداد املستخدمة للداللة على أعداد اآلايت يف سور القرآن كلها هو  
سور عددا. و اعتبارا لقانون الزوجية يف العدد، فأن عدد األعداد الفردية املستخدمة أعدادا لآلايت يف 

عددا، و جمموعها  40، و عدد األعداد الزوجية  2323عددا، و جمموعها  37القرآن كلها هو 
، و اجلواب سيكون عجيبا.. 565. إننا جنمع و لعل أحدا يسألنا.. ما ارتباط ذلك ابلعدد 2888

(. و لعلك لن تعجب.. و سأقول لك  565=  2323 – 2888)  565فالفرق بني اجملموعني هو 
، 57هون عليك، فلعلك ترى يف ما سنقول لك اآلن عجبا.. فعدد سور النصف األول من القرآن حينئذ 

 .. و ماذا بعد ؟ 5104، وجمموع آايهتا 1653و جمموع أرقام ترتيبها 

 ميكننا أن نصنف سور النصف األول من القرآن إىل جمموعتني  : 

، وجمموع  1088سورة جمموع تراتيبها  41، و 1080، وجمموع آايهتا  565سورة، جمموع تراتيبها  16
 .  4024آايهتا 

الذي هو :  1088و  4024من العجيب يف العالقات الرايضية بني هذه األعداد أن صف العددين 
 .  114و  64، هو من مضاعفات العددين  40241088

40241088  =352992  ×114  . 

40241088  =628767  ×64  . 

 أعدادا املستخدمة األعداد عدد هو 64 العدد أن و القرآن، سور عدد هو 114 العدد أن معلوم و
 اآلايت جمموعي بني الفرق أن أيضا، العجيبة، العالقات ومن.  114-1 األعداد السلسلة يف لآلايت
 . 64 العدد مضاعفات من أيضا هو العدد هذا ،  2944 هو ، 1080 و 4024

2944  =64  ×46 . 

 ( . 64 العدد معكوس هو 46 العدد أن العالقة هذه يف ونالحظ)

 مث ماذا ؟ ..
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 1080األعداد الثالثة : ، و مما تثري مالحظته  أن 8 عدد األعداد املكررة، كما سبق أن ذكران، هو
 .8، كلها من مضاعفات هذا العدد 4024و 1088و

1080  =135  ×8  . 

1088  =136  ×8 . 

4024  =503  ×8 . 

 .   8 هو مربع هذا العدد 64و أمجل أن العدد 

لعلك مازلت يف شك مما نقول.. غري أن الصدق الذي يف قلبك سيجعلك تسأل نفسك أليس غريبا أن و 
جيمع ترتيب القرآن كل هذه العجائب ؟ .. و لعلك تسأل أمل يكونوا ينتقون هذه العالقات من عند 

كافيا ملشاهدة روعة الرتتيب..    أيديناأنفسهم.. لكنك ترتاجع و تقول.. حىت و إن فعلوا.. أليس ما بني
أنظمة بعينها، على النحو الذي رأينا.. أن يكون من مثل هذا استخدم أعدادا بعينها و  أنه ال يصح لرتتيبو 

 فعل بشر.. 

 16اآلايت يف السور الجمموع أعداد  فالفرق بنيلعلنا سنبحر اثنية مبصاحبتك مع روائع هذا الرتتيب.. و 
. كما أن هذه اجملموعة من السور 8( هو   1088هو )  41جمموع أرقام ترتيب السور ( و  1080) 

هو ستة و  48ي بسورة الفتح ، السورة رقم ، وتنته 8تبدأ بسورة األنفال ، السورة اليت حتمل رقم الرتتيب 
 .8أضعاف العدد 

عددا من داخل سلسلة  64تتألف من جمموعتني من األعداد. األوىل :  77مث إن جمموعة األعداد الـ 
عددا من  13الثانية : و  .عددا زوجيا 32عددا فرداي +  32، وتتألف من جمموعتني 114-1األعداد 

أعداد زوجية. وبذلك  8أعداد فردية +  5) أكرب ( وتتألف من جمموعتني :  114 -1خارج السلسلة 
،  2323عددا ، جمموعها  37كلها   يصبح عدد األعداد الفردية املستخدمة أعدادا لآلايت يف سور القرآن

 .  2888عددا ، جمموعها  40وعدد األعداد الزوجية 

الفردية  32أعداد من بني األعداد الـ  9عددا،  24عدد األعداد اليت تكرر استخدامها  ل ما نالحظ أنأو 
 عددا من بني 15، و 399سورة ، جمموع آايهتا  17(  وقد استخدمت يف  114 – 1من السلسلة ) 

، و هو عدد ثنائي االجتاه 626سورة ، جمموع آايهتا  20الزوجية ، وقد استخدمت يف  32األعداد الـ 
سورة ، وعدد السور  54أيضا..وقد نتج عن هذا التوزيع لألعداد أن يكون عدد سور القرآن فردية اآلايت 

 سورة. 60زوجية اآلايت 
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سورة ) من غري تكرار ( جمموع  37استخدمت يف  عددا ، وقد 37نالحظ هنا أن عدد  األعداد الفردية و 
 . و حنصل على املعادلة التالية : 2323أعداد آايهتا 

2323  =23  ×101  . 

سورة ) من غري تكرار(، و جمموع أعداد  40عددا، وقد استخدمت يف  40أما عدد األعداد الزوجية ف
 . و حنصل على هذه املعادلة :2888آايهتا 

2888  =8  ×19  ×91  .1 

، عدد من مضاعفات الرقم  908عددا ، جمموعها  18هو  77وعدد األعداد األولية من بني األعداد الـ 
، و 59( . وهذا يعين أن عدد األعداد الصحيحة املستخدمة أعدادا لآلايت هو  227×  4)  227
هو العدد األويل األكرب املستخدم يف القرآن عددا آلايت سورة  " الشعراء "، ومن املالحظ  227العدد 

) جمموع أعداد اآلايت يف السور اليت استخدمت فيها األعداد الفردية  399هنا أن الفرق بني العددين 
اد الزوجية املكررة(،  هو ) جمموع أعداد اآلايت يف السور اليت استخدمت فيها األعد 626املكررة ( و 

 فافهم ترشد.. و إليك هذه اآلية فتفكر... 2 227أيضا 

ًعا م َتَصدِنًعا منْن َخْشَيةن اَّللَّن َوتنْلَك اأْلَْمثَال   قال هللا تعاىل :  َنْضرنبـ َها َلْو أَنـْزَْلَنا َهَذا اْلق ْرَآَن َعَلى َجَبلٍّ َلرَأَيـَْته  َخاشن
 َفكَّر وَن..لنلنَّاسن َلَعلَّه ْم يـَتَـ 

 نظام احلاالت األربعة لسور القرآن الكرمي:
آايت ، وآخره  7سورة ، أوله سورة الفاحتة املؤلفة من  114من  يتألف القرآنال اختالف يف أن  علمنا أنه

  آايت. 6املؤلفة من سورة الناس 

رآن الكرمي سور القوالتايل، فإن . وال اختالف يف أن األعداد الطبيعية منها ما هو زوجي وما هو فردي
وابعتبار األرقام الدالة على . ايت وإما أن تكون فردية اآلايت، إما أن تكون زوجية اآلابعتبار أعداد آايهتا

 .ية الرتتيب وإما فردية الرتتيبفهي إما زوجكذلك، مواقع ترتيبها  

                                                                 
 للكلمات أعدادا املستخدمة الفردية األعداد عدد جمموع أن سنجد كلها،  القرآن آايت كلمات  أعداد إبحصاء قمنا إذا 1

 اآلايت لكلمات أعدادا املستخدمة األعداد جمموع أن أي الزوجية، األعداد جمموع وكذلك 1444 هو القرآن آايت يف
 .أيضا 2888 هو

 الدولية ديب جائزة– جلغوم هللا عبد األستاذ القرآين، الرتتيب معجزة:  القرآن لسور األربع احلاالت قانون موضوع انظر 2
 .19ص الكرمي، للقرآن
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 ومثاله: 

 سورة الفاحتة : -1

  .فردية اآلايت فردية الرتتيب. فهي سورة عدد فردي 1ترتيبها :عدد فردي ، ورقم   7عدد آايهتا : 

 سورة البقرة : - 2

  .زوجية اآلايت زوجية الرتتيب. فهي سورة عدد زوجي 2عدد زوجي ، ورقم ترتيبها :   286عدد آايهتا :  

 سورة املائدة :  -3

 .وجية اآلايت فردية الرتتيبز . فهي سورة عدد فردي 3زوجي ، ورقم ترتيبها: عدد   120عدد آايهتا : 

 سورة األنعام :  -4

  .فردية اآلايت زوجية الرتتيب. فهي سورة عدد زوجي 6عدد فردي ، ورقم ترتيبها:  165عدد آايهتا : 

 وال خترج سورة عن حالة من هذه احلاالت األربعة.

 ا على امتداد املصحف ؟ املواقع اليت رتبت فيه، و عدد سور القرآن زوجية اآلايت وليس بدعا أن نسأل عن

 ما عدد السور فردية اآلايت ؟ ما املواقع اليت رتبت فيها ؟ و 

 هل هناك عالقة بني ترتيب هذه السور وأعداد آايهتا ؟ 

أجرينا هذه الدراسة اعتمادا على مصحف املدينة املنورة برواية حفص عن عاصم، واعتمادا للعدد الكويف يف 
 لنتائج التالية:ترقيم اآلايت. وحتصلنا على ا

 سور القرآن فردية اآلايت:
. وحينما أتملنا األرقام الدالة على ترتيب سورة 54فردية اآلايت أظهرت اإلحصاءات  أن عدد سور القرآن 

 هذه السور يف املصحف اكتشفنا  النظام التايل : 
ية  ) النصف ( فهي الباق 27سورة ) النصف ( فردية الرتتيب، وأما السور ال  27إن من بني هذه السور 

 .زوجية الرتتيب
 سورة زوجية الرتتيب على 27سورة فردية الرتتيب ونصفها الثاين 27يء نصفها جم وقد يرد البعض األمر يف 

 . وهلم ذلك. لكن لنتابع:إىل املصادفة ،هذا النحو من التناسق والتوازن
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 سور القرآن زوجية اآلايت:
 جاء كل منها من عدد زوجي من اآلايت.    سورة 60سور القرآن الباقية وعددها أن أظهرت اإلحصاءات 

، فإننا سنقف على ظاهرة مماثلة مواقع ترتيبها على امتداد املصحففإذا توقفنا عند األرقام الدالة على 
أتكيد هلا ودليل عليها، وابتعاد هبا عن شبهة املصادفة  هي.. فشاهدانها يف السور فردية اآلايت للظاهرة اليت
 والعشوائية .

 30، أما السور الباقية وعددها ) النصف ( زوجية الرتتيبسورة 30إن من بني السور الستني زوجية اآلايت 
 .سورة فهي فردية الرتتيب

ت داد املصحف حبيث جاءالسور زوجية اآلايت على امتو ة اآلايت فرديالسور من رتب ولعلنا نسأل هنا: 
؟ أليس من الواضح أن زايدة أو ا النمط من التوزيع إىل املصادفةهل ميكن رد هذمتناظرة من حيث الرتتيب ؟ 

 نقصان آية يف أي سورة كان كافيا إلخفاء هذا التوازن والتناسق أيضا ؟ 

مث رتبوها على هذا النحو  ،اآلايت يف سور القرآن سورة سورة أعداد م،رضي هللا عنـه هل أحصى الصحابةو 
 راعني هذه العالقة ؟ م

االجتماع والتشاور بني الصحابة ؟ بل سلسلة من   ،مجع القرآن وترتيبه: أال تتطلب هذه املهمة الكبرية
  .ت . فلماذا مل يصلنا من ذلك شيءاالجتماعا

؟ صاحب هذا الرتتيبفمن يكون إذن  .احلقائق جاءت بفعل مصادفة عمياء ال ميكن أن نفسر أن هذه وإذ
 ؟ يت أدت إىل هذا النمط من الرتتيبومن حدد أعداد اآلايت يف هذه السور هبذه الصورة وال

 اإلحصاء القرآين:
، اآلايت وعدد السور زوجية اآلايت لقد طرحنا يف بداية هذا املبحث السؤال عن عدد سور القرآن فردية

 فهل حنن أول من أحصى عدد هذه السور ؟  وبعد عملية اإلحصاء الالزمة اكتشفنا عددمها  . 
سنكتشف أننا لسنا أول من أحصى حاالت سور القرآن ، لقد سبقنا  ،114إذا أتملنا خصائص العدد 

 القرآن إىل ذلك .. وأودعه لنا يف معادلتني على حنو ميكننا اكتشافه ابلتدبر . 
 (  57=   3×  19،         114=  6×  19) املعادلتان مها :  

عددا  57عددا زوجيا +  57من  114عدد سور القرآن الكرمي . ) يتألف العدد  114وأساسهما العدد 
 فرداي وهذا هو أساس املعادلة الثانية ( .

 لنتأمل كيف خزن القرآن إحصاءه حلاالت سور القرآن :
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 . 114=   6×  19املعادلة األوىل : 

 1أصغر األعداد : عدد زوجي (  10أكرب األرقام : عدد فردي+  9)   10+  9=  19

 وهذا هو عدد السور فردية اآلايت .  54=  6) العدد الفردي ( يف  9إن حاصل ضرب العدد 

وهذا هو عدد السور زوجية اآلايت .انتهى  60=  6) العدد الزوجي ( يف  10إن حاصل ضرب العدد 
 اإلحصاء .

مل تتدخل املصادفة هنا  فتزيد آية يف أي سورة أو تنقص آية لتخل هبذا اإلحكام والتوازن ؟ إن زايدة أو ملاذا 
نقصان آية يف إحدى السور زوجية اآلايت سيجعل منها سورة فردية اآلايت وهذا يكفي الختفاء هذا 

 الرتتيب احملكم املتوازن . فلماذا مل حيدث ذلك ؟

اآلايت يف سور القرآن حمددة وحمسوبة على حنو يرتتب عليه أن أتيت منسجمة  أليس من الواضح أن أعداد 
أن و  عدد سور القرآن ؟ 114واليت هي صورة العدد  6×19متاما مع القانون الذي متثله معادلة الرتتيب 

×  19عددي السور زوجية اآلايت والسور فردية اآلايت يف املعادلة  54و  60هناك من أودع سر العددين 
، ليكون ذلك حني اكتشافه بعد زمن ما من نزول القرآن دليال على صحة أعداد اآلايت يف تلك السور  6

 وأهنا مل أتت هكذا مصادفة أو دون حساب ؟

كيف نفسر جميء أعداد اآلايت على هذا النحو احملكم مع ما نعلمه من نزول القرآن مفرقا حسب احلاجات 
 وترتيبه على حنو خمتلف متاما عن ترتيب النزول ؟والوقائع خالل ثالث وعشرين سنة ، 

 .ة اإلحصاء الذي ادخره القرآن لناهذا هو القرآن بني أيدينا وإبمكان أي كان أن يتأكد من صحو 

 (.  57=  3×  19املعادلة الثانية  هي : ) 

=   57نية : عددا فرداي ، وهذا هو أساس املعادلة الثا 57عددا زوجيا +  57من :  114) يتألف العدد 
19  ×3 .) 

 واآلن لنتأمل اإلحصاء التفصيلي املخزن يف املعادلة الثانية:

                                                                 
 . مضروهباجمموعها  يساوي : 3،  2،  1عوامله حيث أن : : هو أول عدد اتم 6الرقم  1
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وهذا هو عدد السور فردية اآلايت فردية الرتتيب  27=  3) العدد الفردي( يف  9إن حاصل ضرب العدد  
 ،وهو كذلك عدد السور فردية اآلايت زوجية الرتتيب .

. وهذا العدد هو عدد السور زوجية اآلايت  30=  3جي( يف ) العدد الزو  10إن حاصل ضرب العدد   
 زوجية الرتتيب ، وهو كذلك عدد السور زوجية اآلايت فردية الرتتيب .

ا ؟ هل قامت برتتيب نفسها هل جاءت أعداد اآلايت يف سور القرآن على هذا النحو مصادفة أيض
آلايت ؟ وفق نظام رايضي واضح ال جمال ما معىن أن تصلنا سور القرآن هبذه األعداد من او  ؟ بنفسها

 .1للتشكيك فيه ؟

إن زايدة آية أو إنقاص آية يف سورة زوجية اآلايت سيجعلها فردية اآلايت ، كما أن زايدة أو إنقاص آية يف 
 اء احملكم. سورة فردية اآلايت سيجعلها زوجية اآلايت ، ويف احلالني سيختل هذا البن

 ، إال أن يكون حمفوظا كما وعدان هللا ؟ قرآن هبذا الرتتيب وهبذه األعداديصلنا الوالسؤال هنا : ما معىن أن 

 مواقع ترتيب سور القرآن:
سورة ، وقد ُت ختزين  54سورة ، وعدد السور فردية اآلايت  60عرفنا أن عدد سور القرآن زوجية اآلايت 

 . 6×  19اإلشـارة إىل هذين العـددين يف معادلة الرتتيب األوىل 

  ما املواقع اليت رتبت فيها هذه السور على امتداد املصحف ؟ ولعلنا نسأل 

 . 6555( هو : 114..4+3+2+1)  114إن جمموع هذه األرقام ال 
  2. 345×  19يساوي :  6555العدد 

 ؟  345و  19ما السر يف هذين العددين 
هو جمموع األرقام الدالة على  : هذا العدد 3105=  345) العدد الفردي( يف  9إن حاصل ضرب العدد 

 سورة . 54 -كما مر  -مواقع ترتيب السور فردية اآلايت يف القرآن كله وعددها

 .  3450=  345) العدد الزوجي( يف  10وإن حاصل ضرب العدد 

 .سورة 60القرآن وعددها  هذا العدد هو جمموع األرقام الدالة على ترتيب السور زوجية اآلايت يف

                                                                 
 الكالم هذا من والقصد.  كتاب  أي يف وجودها ميكن العالقات هذه مثل إن:  العددي اإلعجاز معارضي بعض يقول 1

 ! القرآن يف العددي اإلعجاز نفي
سورة املدثر وهي قوله تعاىل " عليها تسعة عشر " .. نالحظ هنا : إذا كتبنا حتت كل   30ابآلية رقم  19يرتبط العدد  2

 . 345أن العدد الناتج لدينا هو  كلمة يف اآلية عدد حروفها
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وهو  114اضح أن مواقع ترتيب سور القرآن حمددة أيضا وفق نظام رايضي أساسه العدد أليس من الو  
العدد الذي اختاره هللا عددا لسور كتابه الكرمي ؟ ما معىن أن أييت جمموع األرقام الدالة على مواقع السور 

سور زوجية وجمموع األرقام الدالة على مواقع ال 345يف  9والذي هو حاصل ضرب  3105فردية اآلايت 
(   345)الحظ أن الفرق بني اجملموعني هو :  .345يف  10والذي هو حاصل ضرب  3450اآلايت 

.. 

بعد مخسة  –، واكتشافنا هذا 114د أن مواقع تلك السور حمددة وفق العالقة املوجودة يف العد وهذا يعين،
 تغيري منذ أن نزل القرآن .يعين أنه مل يطرأ على مواقع تلك السور أي  -عشر قران من نزول القرآن

والسؤال هنا : من واضع هذا النظام ؟ أهناك غري هللا سبحانه وتعاىل ؟   إن حتديد مواقع سور القرآن قد ُت 
وفق قانون ونظام حمكم ال ميكن نسبته إىل االجتهاد أو املصادفة ، فهو ترتيب إهلي حمكم هادف انطق 

 مبصدر القرآن وإعجاز ترتيبه . 

:  أال يكشف لنا هذا الرتتيب عن اهلدف ) احلكمة ( من وراء توجيهات جربيل عليه اآلخر والسؤال 
 أن يضع هذه اآلية هنا وتلك هناك وهذه السورة هنا وتلك هناك ؟  صلى هللا عليـه وسلمالسالم للرسول 

موقعها سلفا ) أي قبل اكتمال  صلى هللا عليـه وسلمكانت اآلايت أو السورة تنزل ، وحيدد جربيل للرسول 
نزول القرآن ( يف الرتتيب النهائي للقرآن ، والذي سيتم نقله ابلتدريج.  أما ظهور هذا الرتتيب ، فهو مرتبط 

 1ابكتمال نزول القرآن ولن يظهر قبل ذلك . 

 السور املتجانسة والسور غري املتجانسة:
  .لقرآنسور ا ترتيبمن روائع  اكتشاف رائعة ونصل هنا إىل

نعين و . 1 سر يف عدد آايت القرآن وعدد سوره، متجانسة وغري متجانسةن من سور القرآن ختتزانن الاجمموعت
سورة البقرة و  1/7سورة الفاحتة ، مثل ابلسورة املتجانسة ما كان رقم ترتيبها وعدد آايهتا فرديني أو زوجيني

2/286.  

                                                                 
 57و ، فعــدد الســور زوجيــة الرتتيــب هــاآلايت والســور زوجيــة الرتتيـبيــة هنــا إىل عــدم اخللــط بـني الســور زوجوجـب التنبيــه  1

. وجممـوع األرقـام  3450سورة جمموع أرقام ترتيبهـا  60.  بينما عدد السور زوجية اآلايت 3306سورة وجمموع أرقامها : 
سـورة وجممــوع  57تيـب . وأنبـه هنــا أيضـا إىل أن عـدد السـور فرديــة الرت 3105قـع الســور فرديـة اآلايت هـو : الدالـة علـى موا

 سورة . 54، بينما عدد السور فردية اآلايت هو :  3249أرقامها هو 
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 سورة مؤلفة من جمموعتني :  57عدد السور املتجانسة : فإن هبذا االعتبار و 

 سورة . 30السور زوجية اآلايت زوجية الرتتيب وعددها : 

 سورة . 27السور فردية اآلايت فردية الرتتيب وعددها : 

جمموع األرقام وأن  آية . 2933جمموع أعداد اآلايت يف السور املتجانسة هو :  هنا، هو أن والعجيب
هو عدد آايت القرآن  الذي 6236هو  العددين . واألعجب أن جمموع3303:  ترتيبها هو الدالة على

 .الكرمي

نكتشف هنا العالقة الواضحة اليت ال ريب فيها بني مواقع ترتيب سور القرآن وأعداد آايهتا على حنو تشمل 
ايضي حبيث خيتزن يف سور القرآن كلها، ونفهم أن مواقع هذه السور وأعداد آايهتا قد حددت وفق نظام ر 

عدد آايت القرآن الكرمي ،واإلحياء أبن هذا العدد هو العدد الصحيح آلي  6236النهاية اإلشارة إىل العدد 
 القرآن الكرمي.

ولعله من الواضح أن أي تغيري يف مواقع هذه السور أو أعداد آايهتا سيخل هبذا النظام احملكم .  ولنتبني دقة 
 هذا النظام : 

. إن زايدة فهي زوجية اآلايت زوجية الرتتيب ،هي إحدى السور املتجانسةاليت  ،سورة البقرةنأخذ وكمثال س
أو نقصان آية فيها سيجعلها سورة فردية اآلايت زوجية الرتتيب ، وسيؤدي هذا التدخل إىل أن يصبح عدد 

 .  60سورة بدل  59، والسور زوجية اآلايت  54سورة بدل  55السور فردية اآلايت 

ولو قمنا  -على النحو الذي سيأيت بعد   - 2690كما أن هذا التدخل سيخل حبالة التماثل يف العدد 
 مثال إبجراء تغيري يف موقع سورة البقرة وليكن مثال مع سورة آل عمران وكالمها زوجية اآلايت ..

زوجية اآلايت زوجية سيؤدي هذا التدخل إىل أن تصبح سورة البقرة زوجية اآلايت فردية الرتتيب  ) بدل 
 الرتتيب ( وأن تصبح سورة آل عمران زوجية اآلايت زوجية الرتتيب ) بدل زوجية اآلايت فردية الرتتيب ( ..

يف ظاهر األمر قد يبدو أننا حافظنا على أن تظل جمموعة السور املتجانسة كما هي ، إال أن هذا التدخل 
) بسبب االختالف 2933بدل  2847السور املتجانسة سيؤدي إىل أن يصبح جمموع أعداد اآلايت يف 

                                                                                                                                                                                            
عددا زوجيـا ، مـن الطبيعـي يف هـذه احلالـة أن يكـون عـدد  57عددا فرداي +  57يتألف من  114الحظ هنا أن العدد   1

ن اإلعجــاز . مــوطن اإلعجــاز أن أييت ، فلــيس هنــا مــوط 57كمــا أن عــدد الســور زوجيــة الرتتيــب   57الســور فرديــة الرتتيــب 
 .لتماثل يف العدد وليس يف السور (..) ا 57وعدد السور غري املتجانسة  57عدد السور املتجانسة 
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( ولن يعود جمموع أعداد  200وعدد اآلايت يف سورة آل عمران  286بني عددي اآلايت يف سورة البقرة 
عدد آايت القرآن على النحو الذي  6236اآلايت وجمموع أرقام ترتيب هذه السور يؤدي إىل الناتج : 

 أوضحناه .

 تدخل خلل آخر يف السور غري املتجانسة .كما سينتج عن هذا ال  

والسؤال هنا : من حدد أعداد اآلايت يف هذه السور وعني هلا مواقعها على امتداد املصحف حبيث يؤدي  
 6236ذلك إىل هذه العالقة بني أعداد اآلايت يف سور القرآن ومواقع ترتيبها واإلشارة يف النهاية إىل العدد 

  عدد آايت القرآن الكرمي ؟

أليس واضع هذا النظام يهدف إىل إخباران أبن كل ما يف القرآن قد ُت حبساب وتقدير ، وأنظمة  تؤكد أنه 
 غري قابل للزايدة أو النقصان ؟  

يا ما كان رقم ترتيبها زوج هي ، والسورة غري املتجانسةغري املتجانسة السورمث اجملموعة الثانية، وهي جمموعة 
   8/75األنفال وسورة  3/200رة آل عمران سو . ومثاهلا، عكسوعدد آايهتا فرداي أو ال

 وهي مؤلفة من جمموعتني : .سورة 57عدد السور غري املتجانسة فإن هبذا االعتبار و 

 سورة . 30السور زوجية اآلايت فردية الرتتيب : 

 سورة . 27السور فردية اآلايت زوجية الرتتيب : 

اجلداول اإلحصائية اليت أعددانها للسور غري املتجانسة سنكتشف أن حينما نتأمل والعجيب هنا، أننا 
 .3303جمموع أعداد آايهتا هو : و  .3252جمموع األرقام الدالة على مواقع ترتيبها يف املصحف هو : 

، اليت 114 – 1وع األرقام املتسلسلة من .. هذا العدد هو جمم 6555جمموع هذين العددين هو : أما 
 .الة على مواقع ترتيب سور القرآندهي األرقام ال

 .سورة ال زايدة وال نقصان 114رآن إن لغة األرقام هنا تؤكد أن عدد سور القف: بعبارة أوضح

على  ا  أيضا أن مواقع هذه السور وأعداد آايهتا قد حددت وفق نظام رايضي حبيث خيتزن الدليلمنهونفهم 
 .سورة 114أن عدد سور القرآن 

 1م التجانس أن الفرق بني جمموع أرقام ترتيب سور القرآن وهي األعداد املتسلسلة من كشف لنا نظاوقد  
 . 319وعدد آايت القرآن هو :  114 –

6555 – 319  =6236 . 
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هو الرابط بني ترتيب سور القرآن وأعداد آايهتا ، ويف ترتيب القرآن من األدلة  319ومعىن ذلك أن العدد 
ما يكفي إلثبات هذا الرأي . ) كما أن هذا العدد هو الرابط بني ترتيب سور القرآن وأعداد آايهتا وجمموع 

.. موضوع ال جمال له هنا ( ..    333667األرقام الدالة على مواقع ترتيب آايت القرآن كلها والذي هو : 
 ..   3×  19=  57يف معادلة الرتتيب الثانية :  319ما أود أن ألفت االنتباه إليه هنا مالحظة العدد 

 السور املتجانسة وغري املتجانسة بني نصفي القرآن:
  ، فإنه ميكننا تقسيم القرآن على نصفني:114د ابعتبار العدو 

 – 1السبع واخلمسون األوىل يف ترتيب املصحف وهي اليت حتمل أرقام الرتتيب من ) السور  النصف األول: 
عددا زوجيا . ذلك يعين أن عدد السور فردية الرتتيب  28عددا فرداي +  29( ويتألف هذا العدد من   57
سورة  28: يتألف هذا النصف منابعتبار نظام التجانس و  . 28وأن عدد السور زوجية الرتتيب  29

 .سورة غري متجانسة 29تجانسة   + م

السور السبع واخلمسون األخرية يف ترتيب املصحف وهي اليت حتمل أرقام الرتتيب  :النصف الثاين من القرآن
سورة زوجية  29عددا فرداي . أي  28عددا زوجيا +  29( . يتألف هذا العدد من  114 – 58من ) 

ة متجانسة سور  29 :م التجانس يتألف النصف الثاين منر نظاابعتباو  سورة فردية الرتتيب . 28الرتتيب + 
  . سورة غري متجانسة 28+ 

وندرك عظمة هـذا الرتتيب وإحكامه ، إذا عرفنا أن التماثل هنا هو يف العدد وليس يف السـور ، فالسـور ال 
 . 29األوىل ليست الثانية وكذلك السور ال  28

سورة  الرقم الدال على موقع ترتيب كل  28ف األول من القرآن : زوجية الرتتيب يف النص 28فالسور ال  
 منها رقم زوجي . 

 .لرتتيب وبعضها فردية الرتتيباملتجانسة : هي جمموعة من السور بعضها زوجية ا 28السور ال و 

وارتباط هذا النظام أبنظمة أخرى عديدة تزيده قوة وإحكاما وتشكل معه سياجا منيعا من أنظمة احلماية 
  اليت أحاط هللا هبا كتابه الكرمي .

    ترتيب السور زوجية اآلايت يف نصفي القرآن:
 سورة وأهنا جمموعتان :  60عرفنا أن عدد سور القرآن زوجية اآلايت 

 سورة زوجية اآلايت فردية الرتتيب. 30سورة زوجية اآلايت زوجية الرتتيب +30

 ة من السور الستني بني نصفي القرآن ؟كيف وزعت هذه اجملموعوال يعدم أن يسأل سائل:  
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 ( 114  – 58، والنصف الثاين : السور من  57-1)  النصف األول من القرآن : السور من 

 .  2690جمموع أعداد آايهتا هو : و ، يف النصف األول من القرآن ،سورة 27 جاء ترتيبوجوااب: فقد 

 جند أن جمموع األرقام الدالة على مواقعأننا , واملفاجأة هنا : سورة يف النصف الثاين من القرآن 33رتبت و 
 .  أيضا 2690ترتيب هذه السور هو : 

، جمموع أعداد اآلايت يف السور املرتبة يف النصف نفسر حالة التماثل يف اجملموعني :  كيفالسؤال هناو 
  1ملرتبة يف النصف الثاين ؟األول من القرآن يساوي جمموع األرقام الدالة على مواقع ترتيب السور ا

أليس يف هذا التماثل برهان على أن حتديد أعداد اآلايت يف هذه السور وحتديد مواقع ترتيبها قد ُت وفق 
 .لغ اإلتقان.. حبساب ابت يف سور القرآن ومواقع ترتيبهانظام رايضي بديع ؟ نظام يربط بني أعداد اآلاي

 ف:سر جتميع السور القصرية يف هناية املصح
من املالحظ يف سور القرآن الكرمي أن السور املرتبة يف النصف الثاين من القرآن متتاز بقصرها ، يف حني أن 

 السور املرتبة يف النصف األول متتاز بطوهلا ، هذه املالحظة كانت موضع تساؤل البعض ..

يف هناية املصحف والطويلة بعد هذا االكتشاف فإن يف وسعنا اآلن أن نفسر السر يف جتميع السور القصرية 
يف أوله وارتباط ذلك بنظام حمدد بعيد عن املصادفة ،ذلك أن السورة املرتبة يف النصف األول من القرآن 

. والسورة اليت يتم ( 57-1ألرقام األصغر: رقما داال على ترتيبها ) ا 57 – 1ستأخذ أحد األرقام من 
للداللة على موقع ترتيبها وهي )  114 –58أحد األرقام من ترتيبها يف النصف الثاين من القرآن ستأخذ 

) الربط بني مواقع السور وأعداد آايهتا ( ال بد  2690األرقام األكرب ( ،ولتحقيق حالة التماثل يف اجملموع 
من ترتيب السور الطويلة يف النصف األول ، والسور القصرية يف النصف الثاين . هذه هي احلالة الوحيدة اليت 

الة على مواقع كن أن حتقق التماثل بني جمموع أعداد اآلايت يف جمموعة من السور وجمموع األرقام الدمي
 . ترتيب جمموعة أخرى

، أي ترتيب السور القصرية يف النصف األول والطويلة يف النصف الثاين، فإنه من ولو افرتضنا العكس
عداد اآلايت يف رتبة يف النصف األول مماثال جملموع أاملستحيل أن أييت جمموع األرقام الدالة على السور امل

...+  3+  2+  1)   1653ها هو ، ذلك أن جمموع األرقام يف النصف األول كلسور النصف الثاين
57) . 

                                                                 
 19مـرة، واجتمعـت الكلمتـان " الشـمس والقمـر :  27مرة، وكلمة القمـر  33مالحظة :وردت كلمة الشمس يف القرآن  1

 مرة.
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ويف هذا دليل آخر على أن ترتيب هذه السور خيضع ألنظمة وعالقات وحساب وتدبري وختطيط وأهداف، 
 . مل يزعم أحد من البشر أنه صاحبهآايهتا حمدد وفق نظام حمكم وأن مواقع هذه السور وأعداد 

 ونظام التجانس :   3303العدد 
، وهو كذلك جمموع األرقام الدالة على ترتيب  3303جمموع أعداد اآلايت يف السور غري املتجانسة هو 

. النظام نفسه املشاهد يف توزيع السور زوجية اآلايت بني نصفي  3303السور املتجانسة فهو أيضا 
 القرآن. 

  
 هنا مالحظة يف غاية األمهية : و 

 على النحو التايل : 2690العدد يف احلالة األوىل جاء التماثل يف 
، مماثل جملموع  2690جمموع أعداد اآلايت يف السور زوجية اآلايت املرتبة يف النصف األول من القرآن : 

اين من القرآن ، فهو أيضا : األرقام الدالة على مواقع ترتيب السور زوجية اآلايت املرتبة يف النصف الث
2690. 

سورة زوجية اآليـات آيتني ولنفرتض يف ســورة البقرة  ) لتظل زوجية اآلايت( قد يقول قائل هنا : نزيد يف 
وننقص من سورة زوجية اآلايت آيتني ولنفرتض يف سورة آل عمران ) لتظل زوجية اآلايت ( ونبقي على 

لتكشف هذا التدخل  3303حالة التماثل رغم هذا التدخل .هنا أتيت حالة التماثل الثانية يف العدد 
، ة آل عمرانبسبب النقص يف عدد آايت سور  3301جموع اآلايت يف السور غري املتجانسة سيصبح ..فم

 بسبب الزايدة يف عدد آايت  سورة البقرة .. 2933بدل  2935وجمموع اآلايت يف السور املتجانسة 
 .يف أي سورة من سور القرآن الكرمينظام ال يرتك جماال ألي تدخل يف مواقع أو أعداد اآلايت 

. ترتيب سور القرآن وأعداد آايهتا إن من السهل أن نستنتج هنا أن هناك عالقة قوية حمكمة تربط بني مواقع
لى النحو الذي هي فكل سورة يف القرآن جاءت يف موقع مرسوم وحمدد ومن عدد من اآلايت كذلك ، ع

 .عليه يف املصحف

على أن القرآن  ،م إىل غريه من األدلةضَ ي  ، ل آخرت األربع لسور القرآن دليظام التجانس أو قانون احلاالون
 من عند هللا وليس من أتليف النيب صلى هللا عليه كما يزعم امللحدون واملشككون ابلقرآن .
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 ، املسلملعاملية املشرتكة بني الناس كافة، اللغة اة هذا العصر لغة األرقام واحلسابميزة هذا الدليل أنه بلغ
 .1وغري املسلم العريب وغري العريب

وهذا ال يعين أنه  هذا الرتتيب هو استمرار لتحدي القرآن لنا يف هذا الزمان ووجه آخر من وجوه إعجازه ، 
ميزة هذا الوجه أنه بلغة . رى، وإمنا هو إغناء لتلك الوجوهبديل ملا هو معروف من وجوه إعجاز القرآن األخ

 .فة، واليت ال ختتلف حوهلا اآلراءادية امللموسة اللغة العاملية املشرتكة بني الناس كا، بلغة احلقائق املاألرقام

وهي كذلك لغة األدلة اليت ال ميكن إنكارها أو الزعم جبهل دالالهتا .. مث إن  ما قدمناه يف هذا البحث ما 
وتزيدان ثقة  كيدا ..هو إال جانب من جوانب ترتيب القرآن ، وهناك جوانب أخرى تزيده قوة وأت

 .   واطمئناان

 اإلعجاز يف رسم القرآن: املثال الرابع
اخرتان يف هذا الفصل أن نعرض ملسألة مهمة يف ابب اإلعجاز يف القرآن، وهي مسألة رسم القرآن، أو 

 خط القرآن، أو هجاء املصحف.

                                                                 
 الرتابط من منه جانب عن كشفنا  الذي النحو هذا على وآايته القرآن سور ترتيب أييت أن يستحيل أنه: ذلك وبيان 1

 حنو على وترتيبه ، الناس وحاجات واألحداث الوقائع حسب سنة 23 يف مفرقا القرآن نزول من نعلمه ما مع ، الرايضي
 . ابلظهور يبدأ أن قبل النهائي شكله وأخذ  سلفا له وخطط ورسم أعد قد كان  إذا إال ، متاما خمتلف

 - وجهزه له وخطط الرتتيب هذا أعد قد وسلم عليه هللا صلى الرسول أن  - ابلقرآن للمشككني جماراة – افرتضنا فلو
 مناسبة أو حادثة كل  مع وصار نبيا نفسه أعلن ذلك له ُت وملا - زمانه علوم من ليست الرايضيات علوم أن متجاوزين

 مطلق كامل  علم على وسلم عليه هللا صلى الرسول يكون أن جيب االفرتاض هذا ومع.  كتابه  آايت بعض الناس على يتلو
 اآلايت جتهيز من يتمكن حىت ، حمددة وأحداث وقائع من النبوة فرتة 23 ال السنوات خالل سيحدث ما وبكل ابلغيب
 عليه هللا صلى الرسول أن يدعي ،أو املسلمني غري أو املسلمني من أحد يقل ومل مرفوض وهذا..  األقل على هلا املناسبة

 كان  وسلم عليه هللا صلى الرسول أن:  اآلخر االفرتاض. وعلومها الرايضيات يف عاملا كان  وأنه الغيب يعلم كان  وسلم
 23 طيلة ذلك يفعل واستمر(  ابلقرآن املشككون يقوله ما وهذا) احلاجة وحسب احلادثة حدوث ساعة اآلايت يؤلف

 من فإن ذلك افرتضنا لو..  ابلقرآن بعد فيما عرفت واليت والسور اآلايت من العدد هذا النهاية يف لديه اجتمع حىت سنة
. والرتابط اإلحكام من اآلن املصحف يف عليه هي الذي النحو على واآلايت السور هذه ترتيب أييت أن املستحيل
 من منزل القرآن أن على وبلغته العصر هذا دليل وهو ، توقيفي وآايته القرآن سور ترتيب أن:  والصحيح الوحيد فالتفسري

 .وحوادثه ابلزمان احمليط املطلق والعلم الكامل السلطان له ممن ، هللا عند
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 مسألة رسم القرآن:
أن الدالئل كلها جتانب من مذهبهم  معو  قشت، وتبني اختالف العلماء حوهلا.ومع أن املسألة قد نو 

الرفض. إال أننا نثري املسألة هاهنا جلمع أدلة تناثر ذكرها، وأدلة غفل القوم عنها، لعلها تكون زادا ملستبصر 
 وسندا ملستنصر. وهللا نسأل أن يبصران بكتابه وينصران به وجيعلنا له نصرا.

 كلم يف بداية الوحي.ولعل األوفق وحنن نطرق ابب مسألة رسم القرآن أن نت

 ؟ صلى هللا عليـه وسلموال يعدم أحد هنا أن يسأل.. ملاذا طلب جربيل عليه السالم القراءة من النيب 

 وهل نقرأ إال ما عرض علينا رمسه أو حفظناه فحفظ رمسه يف قلوبنا ؟

 وهل كان طلب جربيل من النيب قراءة من كتاب أم قراءة عن ظهر قلب ؟

 عن نفسه القراءة مما يكتب أم مما حيفظ أم من كليهما ؟ صلى هللا عليـه وسلم وهل كان نفي النيب

 حيفظ من أشعار العرب وأمثلتها شيئا يقرأ ؟ صلى هللا عليـه وسلمولعلنا نسأل أيضا: هل كان النيب 

د ومل شيئا. واكتفى بني الناس حبسن خلقه وصدقه وأمانته اليت مل ختف عن أح أم أنه مل يكن جييد من ذلك
 خيفها أحد ؟

ا. حىت أهنا رضي هللا عنـهلعل الرواية األشهر يف بداية نزول الوحي ما رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة 
بلغت من الشهرة حدا أغفل القوم عن بقية الرواايت الصحيحة اليت حتتوي من التفصيالت املهمة ما مل 

 ا.رضي هللا عنـهحتتويه رواية أمنا عائشة 

من الوحي الرؤاي الصاحلة  صلى هللا عليـه وسلمأول ما بدئ به رسول هللا  :ارضي هللا عنـه عائشةمنا أ تقول
يف النوم، فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه اخلالء، وكان خيلو بغار حراء 
فيتحنث فيه الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ويتزود لذلك، مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها، حىت 

قال: اقرأ، قال: ما أان بقارئ. قال: فأخذين فغطين حىت بلغ جاءه احلق وهو يف غار حراء، فجاءه امللك ف
مين اجلهد، مث أرسلين، فقال: اقرأ، قلت: ما أان بقارئ. قال: فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد، مث 

: فقالأرسلين، فقال: اقرأ، قلت: ما أان بقارئ. قال: فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين، 
ْنَساَن منْن َعَلقٍّ  ﴿ ْسمن َربِنَك الَّذني َخَلَق .:. َخَلَق اإْلن  .1،1﴾اقْـرَأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرم   .:. اقْـرَأْ ابن

                                                                 
 .4-1، اآلايت 96سورة العلق، السورة  1
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صلى هللا وطبيعي جدا أن يسأل سائل، أنه لو مل يكن امللك جربيل عليه السالم عرض على النيب حممد 
 ؟ شيئا مكتواب، لكان جوابه: ماذا أقرأ  عليـه وسلم

وقد قدمت هذا السؤال، لكثري من علماء الشريعة، فلم أجد إال مستنكرا ملا أقول.. وزعم البعض أين قلت 
 ما مل يقل به أحد من قبلي أبدا. 

 ومبا أين لست عاملا، مل أتوقف عن البحث رغم ما رأيت من اهلضم واالستهزاء حني أقدم أسئليت.

ماذا تريد من وراء سؤالك ؟ كأنه يريد أن يعرف جوايب أان  وقد كان البعض ممن أسأله يبادرين ابلقول:
 عنها. ولو كنت أدري جوااب ما سألت.

وكان آخر من عرضت عليه هذا السؤال، شيخي سعيد أيب سعد الغامدي. وكنت أختاره لبعض أسئليت 
أقصده، فقال  ألنه ال ينهرين مهما سألته وإن كان ينكر بعضها يف قرارة نفسه. فلما سألته، علم ما كنت

، وهو صلى هللا عليـه وسلميل لعل رواية عبيد بن عمري بن قتادة تسعف تصورك. فإذا فيها: قال رسول هللا 
حيدثهم عن بدء الوحي كيف كان: فجاءين جربيل وأان انئم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: 

ل: اقرأ. قلت: ما أقرأ ؟ فغتين به حىت ظننت أنه ما أقرأ ؟ فغتين به حىت ظننت أنه املوت، مث أرسلين، فقا
املوت، مث أرسلين، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ ؟ فغتين به حىت ظننت أنه املوت، مث أرسلين، فقال: اقرأ. 

ْسمن َربِنَك الَّذني  ﴿قلت: ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود يل مبثل ما صنع يب، فقال:  اقْـرَْأ ابن
ْنَساَن منْن َعَلقٍّ خَ  ْنَساَن َما ملَْ اقْـرَْأ  .:. َلَق .:. َخَلَق اإْلن ْلَقَلمن .:. َعلََّم اإْلن َوَربَُّك اأْلَْكَرم  .:. الَّذني َعلََّم ابن

 .3فقرأهتا مث  انتهى، فانصرف عين، وهببت من نومي، فكأمنا كتبت يف قليب كتااب .2﴾يـَْعَلمْ 

                                                                                                                                                                                            
 كتاب:  ومسلم له، واللفظ وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول إىل الوحي بدء كان  كيف  ابب الوحي، بدء: البخاري 1

 وضغطه، وغتَّه، غطَّه،: يقال وضمَّين عصرين: غطينومعىن  .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل الوحي بدء ابب اإلميان،
: إسحاق والبن. فغمين: شيبة أيب والبن. حبلقي فأخذين: الطيالسي مسند ويف. واحدٍّ  مبعىًن  كلُّه  وغمزه وخنقه، وعصره،

 املنهاج،: والنووي ،1/188 احلجاج، بن مسلم صحيح على الديباج: السيوطي: انظر. واحد مبعىن والكل. فغتين
2/199. 
 .4-1، اآلايت 96سورة العلق، السورة  2
 ويف ،3/18 والنهاية البداية: كثري  وابن ،2/300 وامللوك، الرسل اتريخ: والطربي ،1/236 النبوية السرية: هشام ابن 3

 صلى هللا رسول أن العلم أهل بعض عن... سفيان أيب بن هللا عبد بن امللك عبد عن" الرواية املطبوعة إسحاق ابن سرية
 ابن رواه: صحيح إسناده: الصوايين وقال ،1/167 واملغازي، السري: إسحاق ابن: انظر...". هللا أراد حني وسلم عليه هللا

: الليثي قتادة بن عمرية بن لعبيد يقول وهو الزبري بن هللا عبد مسعت: قال الزبري آل موىل كيسان  بن وهب حدثنا: إسحاق
 ووهب يدلس، مل إسحاق ابن: صحيح اإلسناد وهذا.. النبوة من هللا رسول به ابتدئ ما بدء كان  كيف  عبيد اي حدثنا
 النبوية السرية: الصوايين: انظر(. 1/402) كثري  ابن وسرية ،(1/223) السرية أحاديث ختريج: انظر.. ثقة اتبعي

 ابن قال... سريته يف هشام ابن بطوله ورواه ضعيف، إسناده: الطربي اتريخ وضعيف صحيح يف الربزجني وقال ،1/64
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 بكتاب.  صلى هللا عليـه وسلمفتبني من هذه الرواية أن جربيل عليه السالم قد جاء النيب 

وال يعدم أحد أن ينتبه إىل أن النيب عرف القصد من أمر القراءة أهنا قراءة  معنيٍّ وليست أي قراءة وإال 
حيسنها، فقال يف  لكان استحضر شيئا من أشعار العرب وأمثلتهم. فلما تعني قصد القراءة تبني أنه ال

 الروايتني ما ينفي قدرته على القراءة.

 ! غري أنه قرأ بعدها، أي بعد نفيه قدرته على القراءة

ولعل قائال يقول: لعله قرأها لفظا فحفظها متبعا يف ذلك جربيل عليه السالم، فلم يفقه من خطها شيئا. 
ما قرأ من اآلايت كأمنا كتبت يف قلبه  يصف ذلك وصفا أدق، وهو أن  صلى هللا عليـه وسلمفإذا النيب 

يقول كتااب. فيتعدى مستوى احلفظ فيه إىل اخلط. ولعل هذا الوصف من وصف هللا تعاىل للتنزيل، حيث 
هن َوه ًدى َوب ْشَرى ق ْل َمْن َكاَن َعد وًّا جلننرْبنيَل فَإننَّه  نـَزََّله  َعَلى قـَْلبنَك إبننْذنن اَّللَّن م َصدِنقًا لنَما بـَنْيَ َيَديْ  سبحانه: ﴿

َوإننَّه  لَتَـْنزنيل  َربِن اْلَعاَلمننَي .:. نـََزَل بنهن الرُّوح  اأْلَمنني  .:. َعَلى قـَْلبنَك لنَتك وَن  ﴿ ، ويقول تعاىل:1﴾ لنْلم ْؤمننننيَ 
 .2﴾منَن اْلم ْنذنرنيَن .:. بنلنَسانٍّ َعَريبنٍِّ م بننيٍّ 

 وخرب حكيم بن جابر كونه ما مست يد هللا إال ثالاث، ما يفيد ،ملوسى آدم حماجة حديثفإن قيل: إن يف 
 .نص بذلك لورد كذلك  القرآن كان  ولو بيده، تعاىل هللا كتبه  الذي الوحيد الكتاب هي التوراة أن

 شيء كل  تبيان فيها األلواح وأعطاك وبكالمه برسالته هللا اصطفاك الذي موسى أنتملوسى:  آدم لقا
 .3عاما أبربعني موسى قال أخلق أن قبل التوراة كتب  هللا وجدت فبكم جنيا وقربك

                                                                                                                                                                                            
 صرح وقد صحيح، مرسل إسناد وهذا. الليثي قتادة بن عمري بن لعبيد يقول وهو... كيسان  بن وهب وحدثين: إسحاق

 .2/14 الطربي، اتريخ وضعيف صحيح: انظر. طرقه مبجموع حسن واحلديث: قلنا... ابلتحديث إسحاق ابن
 .97، اآلايت 2سورة البقرة، السورة  1
 .195-192، اآلايت 16سورة النحل، السورة  2
 بن هللا عبد بن موسى بن هللا عبد بن موسى بن إسحق حدثنا، ونصه: 2652أخرجه مسلم يف صحيحه، حتت رقم:  3

 مسعنا قاال األعرج الرمحن وعبد هرمز ابن وهو يزيد عن ذابب أيب بن احلارث حدثين عياض بن أنس حدثنا األنصاري يزيد
 قال موسى آدم فحج رهبما عند السالم عليهما وموسى آدم احتج وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هريرة أاب

 الناس أهبطت مث جنته يف وأسكنك مالئكته لك وأسجد روحه من فيك ونفخ بيده هللا خلقك الذي آدم أنت موسى
 شيء كل  تبيان فيها األلواح وأعطاك وبكالمه برسالته هللا اصطفاك الذي موسى أنت آدم فقال األرض إىل ِبطيئتك

 آدم وعصى فيها وجدت فهل آدم قال عاما أبربعني موسى قال أخلق أن قبل التوراة كتب  هللا وجدت فبكم جنيا وقربك
 هللا رسول قال سنة أبربعني خيلقين أن قبل أعمله أن علي هللا كتبه  عمال عملت أن على أفتلومين قال نعم قال فغوى ربه

 .موسى آدم فحج وسلم عليه هللا صلى
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 بيده اجلنة غرس أشياء ثالثة إال بيده ميس مل وجل عز ربكم أن أخربت :قال أنه جابر نب حكيمعن  وروي
  .1بيده التوراة وكتب بيده آدم وخلق

ْم َلَقاَل الَّذنيَن َكَفر وا إنْن َهَذا إنالَّ  ﴿ :يقول تعاىل هللا إن بل َْيدنيهن َوَلْو نـَزَّْلَنا َعَلْيَك كنَتااًب يفن قنْرطَاسٍّ فـََلَمس وه  أبن
ْحٌر م بننٌي   نزل القرآن بل أحد، فيه خيالف ال أمر هذا و مكتواب، ينزل مل الكرمي القرآن أن على فدل. 2﴾سن

 إال نيب من األنبياء من ما، كما هو قوله صلى هللا عليـه وسلم: سلم عليه هللا صلى النيب قلب على وحيا
 أكون أن فأرجو إيل هللا أوحاه وحيا أوتيته الذي كان  إمنا و البشر عليه آمن مثله ما اآلايت من أعطي وقد

 .القيامة يوم اتبعا أكثرهم

 ثنا السماك، ريح بن حممد إنباء من إسحاق، بن بكر أبو أما حديث جابر فيعارضه ما حدث بهقلنا: 
 هللا رضي عمر ابن عن جماهد، عن املكتب، الكاتب عبيد عن سعيد، بن سفيان أنبأ هارون، بن يزيد

: أبربعة اخللق من واحتجب والقلم، وآدم، عدن، وجنات العرش،: بيده أشياء أربعة هللا خلق: قال  عنهما،
 .3وظلمة ونور، وظلمة، بنار،

حْ  ﴿وأما قوله تعاىل:  ْم َلَقاَل الَّذنيَن َكَفر وا إنْن َهَذا إنالَّ سن َْيدنيهن ٌر َوَلْو نـَزَّْلَنا َعَلْيَك كنَتااًب يفن قنْرطَاسٍّ فـََلَمس وه  أبن
، ونزوله كذلك جيعله ، فهو ينفي نزوله مكتواب للناس صحفا يلمسوهنا كما كان واقع ألواح موسى4﴾م بننٌي 

. وال ينفي أبدا حصول نزوهلا إىل السماء الدنيا، أو ع التوراةعرضة للتحريف عند نسخه كما حصل م
أنه قد حصل  ليل يف قوله صلى هللا عليه وسلـم. بل الدلى النيب حممد صلى هللا عليه وسلـمحصول نزوهلا ع

ووقوف النيب صلى هللا عليه وسلـم على كتابة ما ينزل عليه من  .وقد بيناه يف ذكران بداية بدء الوحي، ذلك
 الوحي دليل آخر.

                                                                 
 ، وقال: ضعيف.26ح الصفات يف البيهقي أخرجه 1
 .7، اآلية 6سورة األنعام، السورة  2
 تقال ال اليت الغيبيات من فيه ما إذ بتوقيف إال يقال ال ألنه الرفع حكم وله الشيخني رجال رجاله صحيح إسناده 3

 . الكتاب أهل عن ابألخذ معروف هو ممن عمر ابن وليس واإلجتهاد ابلرأي
قلت: ولعل اللمس يف احلديث ال يؤخذ على املعىن الذي ذهب إليه القوم ملا فيه من جتسيد لذات هللا تعاىل. ولعلنا 
نستذكر قول الناس يف قول الرجل: إن امرأيت ال متنع يد المس. واختالفهم حول معىن اللمس منسواب لبين آدم، فكيف ال 

عاىل. فحمله البعض على الفجور أبهنا ال متنع نفسها عمن طلبها يف احلرام خيتلفون يف ذات الفعل ي نَسب إىل ذات هللا ت
 ومحله البعض على التبذر أبهنا ال متنع ماله وتعطي من مال زوجها دون الرجوع إليه. 

وال غرو أن تفسري اللمس يف حديث ابن جابر على النحو الذي وصفوه فيه تكييف لذات هللا تعاىل ممن يدعي عدم 
 وهللا تعاىل أعلم. التكييف.

 .7، اآلية 6سورة األنعام، السورة  4
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وإمنا ارأتينا حصول ذلك مع النيب عياان ووحيا، فعياان ما ذكرانه، ووحيا ما قاله النيب صلى هللا عليه وسلـم  
 كونه كما أنه كتب على قلبه كتااب.

فال جيوز عقال أن يزيد أحد تلك الكتب مبزية على  مث إن القرآن جاء مهيمنا على ما قبله من الكتب،
 القرآن. فإن قيل: هذه التوراة قد خطها هللا بيده. فالبد أن يكون خط القرآن وحيا. 

 .1ِرفحي يغرِي ومل فلمف، ومن نسخ القرآن كان أميا  وحرَّ إمنا الفرق أن من نسخ التوراة غريَّ 

 ل إىل وال قال يف قلبك ؟ملاذا قال تعاىل على ومل يقولعلنا نسأل أن 

 وملاذا قال تعاىل قلبك ومل يقل قليب ؟

 وملاذا قال تعاىل قلبك ومل يقل فؤادك ؟

، والقلب سامٌع له مطيٌع يتمثل ما أمر به وجيتنب ما هنى ألن القرآن م ْستَـْعلٍّ على القلبوأتى بلفظ َعَلى، 
َعَلى تدل على االستعالء، وما استعلى على عنه، وكانت أبلغ من إىل، ألن إىل تدل على االنتهاء فقط، و 

 الشيء يتضمن االنتهاء إليه. 

، 2الكرميألفاظ القرآن  صلى هللا عليـه وسلمتلقي النيب  :عبد السالم اجمليدي يف رسالته للدكتورويلوح  
 : 3ة أمور يف حرف اجلر َعَلىالثث

                                                                 
. ومن معانيها احلفظ يكتب وال يقرأ الذي األميومن معاين األمية: امتناع القراءة والكتابة، دليله ما روي واشتهر أن  1

.. ولدته الىت مهأ اىل ةنسب مىاأل :اجلمعة لسورة تفسريه ىف ،هللا رمحهوعدم التغيري وعدم التحريف، دليله قول األلوسي، 
، قلت: ولو قال أن حاله يف الفطرة كما ولدته أمه فلم يغري يف تنزيل هللا وال بدل مهأ ولدته كما  العلم ىف حاله نأ مبعىن

أحكامه وال خضع لثقافات الناس لكان أصوب وأسلم وأقرب إىل احلق ألن هذه صفة النيب صلى هللا عليه وسلـم وأتباعه، 
ن علم النيب صلى هللا عليه وسلـم ما ال جيحده جاحد، ميدحه كل مادح. ومن معانيها االنتساب للعرب، وال ريب يف أ

 الرسول أاتها كتابية  وأِمة رسواًل، إليها يرسل ومل كتاابً،  هللا يؤهتا مل أِمية أمةومنها ما كان مبنيا على تقسيم الناس إىل أمتني: 
 ألهنم يكتب، مل ومن منهم كتب  من كلهم،  العرب األميون: عباس يعضده قول ابن، والنصارى كاليهود  الكتاب، وجاءها

كتاب. وقيل إمنا األمي نسبة إىل أم القرى اليت هي مكة. وقال بعضهم إمنا هي من اإلمامة، فإن أمة النيب   أهل يكونوا مل
دعوة إليه وهلم الشهادة عليهم يف اآلخرة، صلى هللا عليه وسلـم هلا إمامة الناس للحق يف الدنيا ابإلقامة على الدين وال

 .يتبعين أن إال له حل ما حياً  موسى كان  لوودليلهم قوله صلى هللا عليه وسلـم: 
 ،ابلسودان أمدرمان يف الكرمي القرآن جامعة مناجمليدي،  السالم عبد الدكتور عليها صلح ماجستري رسالةوهي  2

 وُت طباعتها بعد ذلك يف كتاب. .ممتاز تقدير على وحصل م،1999
 يف الكرمي القرآن جامعة، رسالة ماجستري، عبد السالم اجمليدي، الكرميألفاظ القرآن  صلى هللا عليـه وسلمتلقي النيب  3

 .94ص  م،1999 ،ابلسودان أمدرمان
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لسلطانه، واضح ثقله وسيطرته يف مكانه، أوهلا: أن االستعالء مستغرق للملكية، مهيمن على احملل، فارض 
عليه السالم على قلبك قد تتام قبضه  على القلب، وسيطرته  وكأنه أ ريد بذلك أن القرآن عندما ينـزله جربيل

عليه، فهو مهيمن على القلب يف لفظه، ال يستطيع القلب أن يفلت منه مثقال ذرة، وفيه: اإلشعار أبن 
اً، فال جمال لزيغ حروفها عنه، وال لتحريف هيئتها، مع حب قلب الرسول ألفاظه مفروضة على القلب فرض

ومل تبق فيه ذرة تتأثر إال به، وال حتتفل إال له، فهو خلي عن غريه، ويف  ،هلا كما سيأيت صلى هللا عليـه وسلم
 ،لتمكنه، وانصبابه، ورسوخهـَعَلى  بعربَّ قال الصاوي رمحه هللا تعاىل:  هذا متام احلفظ والفهم واالهتمام، ولذا

 فإن الشيء إذا صب من أعلى ألسفل رسخ وثبت. 

َنا َوَما  ﴿: واثنيها: أن على مؤكدة لإلنزال من أعلى إىل أدىن: كما قال تعاىل َّللَّن َوَما أ ْنزنَل َعَليـْ ق ْل َآَمنَّا ابن
يَم َوإنمْسَاعنيَل َوإنْسَحاَق َويـَْعق وَب وَ  َ م وَسى َوعنيَسى َوالنَّبنيُّوَن منْن َرهبِننْم اَل نـ َفرِنق  أ ْنزنَل َعَلى إنبـْرَاهن اأْلَْسَباطن َوَما أ ويتن

نـْه ْم َوحَنْن  َله  م ْسلنم وَن  ْنـَزل إمنا هو م ْنـَزٌل  صلى هللا عليـه وسلم. فاخلطاب للنيب 1﴾بـَنْيَ َأَحدٍّ من
 
م َوَجه، وامل

يَم  ﴿ :تعاىلاء إىل حيث هو، ِبالف قوله عليه من السم َنا َوَما أ ْنزنَل إنىَل إنبـْرَاهن َّللَّن َوَما أ ْنزنَل إنلَيـْ ق ول وا َآَمنَّا ابن
ْن َرهبِننمْ  َ النَّبنيُّوَن من َ م وَسى َوعنيَسى َوَما أ ويتن  اَل نـ َفرِنق  بـَنْيَ َأَحدٍّ َوإنمْسَاعنيَل َوإنْسَحاَق َويـَْعق وَب َواأْلَْسَباطن َوَما أ ويتن

نـْه   إذ  ،واإلنزال إمنا يكون إليهم ،من بعد، . فإن اخلطاب لصحابته، مث ألمته2﴾ْم َوحَنْن  َله  م ْسلنم ونَ من
يتضمن حرف إىل معىن اجملاورة، وجيعل فعله يتضمن معىن اإليصال، فليس مث أعلى وال أدىن، كأهنم قالوا: 

وهو  صلى هللا عليـه وسلمهم من حممد ألنه إمنا وصل إلي…آمنا ابهلل وما أنزل على رسوله مما وصل إلينا
جبوارهم ال فوقهم، ولكن الرتباطه أبنزل أفاد أمرًا آخر، القتضاء اإلنزال أعلى وأدىن، هو أن الوحي أ نزل 

فقد تضمن الفعل: أنزل، واحلرف إىل ذلك ببالغة بديعة، وإعجاز … على غري املخاطبني مث وصل إليهم
هو ذاته ما وصل  صلى هللا عليـه وسلمهبذا التعبري، ما أنزل على الرسول  عظيمٍّ ...ومن أسراره أهنم جعلوا،

 ومعلوم أن التضمني عند العلماء م َقدَّم  على تبادل احلروف. …إليهم دون ريب

صلى هللا واثلثها: أنه قال على ومل يقل )يف( لئال يتوهم أن جربيل عليه السالم ألقى القرآن يف قلب النيب 
 مساع... دون عليـه وسلم

  ، أمورا نذكرها :صلى هللا عليـه وسلموقد اشتمل النـزول على قلبه 

أوهلا التحفيظ والتفهيم والتثبت : كما قال الزخمشري رمحه هللا تعاىل : أي َحفََّظكه، وفـَهََّمك إايه، وأثبته يف 
وخص القلب، واملعىن عليك  ،3﴾َسنـ ْقرنئ َك َفاَل تـَْنَسى  ﴿ :ما ال ينسى كقوله سبحانه وتعاىل قلبك إثبات

                                                                 
 .84، اآلية 3سورة آل عمران، السورة  1
 . 136، اآلية 2سورة البقرة، السورة  2
 .6، اآلية 87األعلى، السورة سورة  3
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، 1ألنه حمل الوعي والتثبت، وليعلم أن املنـزل على قلبه عليه السالم حمفوظ ال جيوز عليه التبديل، وال التغيري
 مثل استعارته يف قوله صلى هللا عليـه وسلممستعار للداللة على التمكن مما مسي بقلب النيب  وحرف على

،  وقد تقدم التوضيح أبن إرادة القلب 2﴾أ ولَئنَك َعَلى ه ًدى منْن َرهبِننْم َوأ ولَئنَك ه م  اْلم ْفلنح وَن  ﴿تعاىل: 
 وأن املراد الوصول إىل حمل الوعي املباشر بعد هتيئته سابقاً لذلك . …حقيقية وليست جمازية

على اللفظ اشتمل على املعىن تصرحيًا ال  صلى هللا عليـه وسلمأنه كما اشتمل النـزول على قلبه  :الثاين
تلوحياً، ولو كان أعجميًا لكان انزاًل على مسعك، دون قلبك ألنك تسمع أجراس حروفٍّ ال تفهم معانيها 

 . 3وال تعيها

يسمع من جربيل عليه السالم  صلى هللا عليـه وسلمن واستدل أبو حيان رمحه هللا تعاىل، على أنه كا
نـزل، فكان  كلمةب ، فقال: الظاهر تعلق كلمة بلسان4﴾بنلنَسانٍّ َعَريبنٍِّ م بننيٍّ  ﴿ :عز وجلاألحرف بقوله 

يسمع من جربيل عليه السالم حروفًا عربية، قال ابن عطية رمحه هللا تعاىل : وهو القول الصحيح، وتكون 
صلصلة اجلرس اليت وردت يف األحاديث اليت وصفت كيفية نزول الوحي، صفة لشدة الصوت، وتداخل 

 . 5ةحروفه، وعجلة مورده، وإغالظه. وبذا ُت حفظ األلفاظ من زواايه الكلي

 التمكن من حفظ األلفاظ ومجعها، دون أن ينخرم منها شيء أصاًل أو أداء .  :الثالث

والبن القيم يف هذا الباب كالم عذب مجيل ال متل األذن مساعه وال القلب املعرفة به، أورده يف كتابه 
 التفسري القيم، يقول ابن القيم : 

بوته واستقامته. وهذا ِبالف الضالل والريب، فإنه يؤتى فكان يف اإلتيان أبداة 'على' ما يدل على علوه وث
َا َيْسَتْأذنن َك الَّذنيَن اَل  ﴿ :، كقوله تعاىل6فيه أبداة 'يف' الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه إنمنَّ

                                                                 
، اجلزء هـ1420 الطبعة ،بريوت -الفكر دار مجيل، حممد صدقي: حتقيق األندلسي، حيان أبو ،التفسري يف احمليط البحر 1
 .430، ص8
 .5، اآلية 2سورة البقرة، السورة  2
: له وقدم بديوي، راجعه علي يوسف: أحاديثه وخرج النسفي، حققه التأويل،  وحقائق التنزيل مدارك-النسفي تفسري 3

 .582، ص 2م، اجلزء 1998 - هـ 1419 األوىل، بريوت، الطبعة الطيب، الكلم دار مستو، ديب الدين حميي
 .195، اآلية 26سورة الشعراء، السورة  4
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رن َواْراَتَبْت قـ ل وبـ ه ْم فـَه ْم يفن َريْبنهنمْ  َّللَّن َواْليَـْومن اآْلَخن ن وَن ابن اَيتنَنا  ﴿ :وقوله تعاىل .1﴾يـَتَـَردَّد ونَ  يـ ْؤمن ب وا ِبَن َوالَّذنيَن َكذَّ
رَاطٍّ م ْسَتقنيمٍّ  َفَذْره ْم  ﴿ وقوله تعاىل: .2﴾ص مٌّ َوب ْكٌم يفن الظُّل َماتن َمْن َيَشأن اَّللَّ  ي ْضلنْله  َوَمْن َيَشْأ جَيَْعْله  َعَلى صن

نيٍّ  َنا م وَسى اْلكنَتاَب فَاْخت لنَف فنيهن َوَلْواَل َكلنَمٌة َسبَـَقْت منْن  ﴿: وقوله تعاىل .3﴾يفن َغْمَرهتننْم َحىتَّ حن َوَلَقْد َآتـَيـْ
ْنه  م رنيبٍّ  نَـه ْم َوإننَـّه ْم َلفني َشكٍِّ من َي بـَيـْ ق ْل َمْن يـَْرز ق ك ْم منَن السََّماَواتن  ﴿ :وأتمل قوله تعاىل .4﴾َربِنَك َلق ضن

ك ْم َلَعَلى ه ًدى َأْو يفن َضاَللٍّ م بننيٍّ َواأْلَْرضن ق لن اَّللَّ  َوإنانَّ  فإن طريق احلق أتخذ علوا صاعدة  .5﴾ أَْو إنايَّ
 بصاحبها إىل العلي الكبري، وطريق الضالل أتخذ سفال، هاوية بسالكها يف أسفل سافلني.

رَاٌط َعَليَّ م ْسَتقنيمٌ  ﴿ :ويف قوله تعاىل التهديد : إنه على ي، قول اثلث، وهو قول الكسائ6﴾قَاَل َهَذا صن
ْرَصادن  ﴿ :والوعيد نظري قوله تعاىل كما يقال : طريقك علي، وممرك علي، ملن تريد   ،7﴾إننَّ َربََّك لَبناْلمن

اله جميبا إلبليس إعالمه أبنه غري فائت لك، وال معجز. والسياق أيَب هذا، وال يناسبه ملن أتمله. فإنه ق
نـْه م  اْلم ْخَلصننيَ  .:.قَاَل فَبنعنزَّتنَك أَل ْغونيـَنـَّه ْم َأمْجَعننَي  ﴿  :الذي قال فإنه ال سبيل إىل ، 8﴾إنالَّ عنَباَدَك من

إغوائهم، وال طريق يل عليهم. فقرر هللا عز وجل ذلك أُت التقرير. وأخرب أن اإلخالص صراط عليه مستقيم. 
الصراط، ألنه صراط علي. وال سبيل إلبليس إىل هذا فال سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا 

 الصراط وال احلوم حول ساحته، فإنه حمروس حمفوظ ابهلل. فال يصل عدو هللا إىل أهله.

 الكاف يف : على قلبك:

وأما سبب التعبري عن ذلك ابلكاف يف قوله : َعَلى قـَْلبنَك، دون الياء الدال على املتكلم فهو التأكيد املطرد 
 ملصدرية اإلهلية للقرآن الكرمي، ففيه إمياء إىل احلفظ للفظ واملعىن، وصرح به يف آية احلجر.على ا

ومن اإلشارة إىل هذه املصدرية قوله تعاىل : فَإننَّه  نـَزََّله  َعَلى قـَْلبنَك، فلم يقل فإنه نزله على قليب مع أن حممداً 
َر إبخبار اليهود عن نفسه،  صلى هللا عليـه وسلم ألن من شأن العرب إذا أمرت رجاًل أن حيكي ما له عن أ من

نفسه أن خترج فعل املأمور مرة مضافًا إىل كناية نفس املخرب عن نفسه إذا كان املخرب عن نفسه، ومرة 
مضافًا إىل امسه كهيئة كناية اسم املخاطب، ألنه وإن كان مأموراً بقيل ذلك فهو خماطٌب مأموٌر حبكاية ما 

                                                                 
 .45سورة التوبة، اآلية  1
 .39اآلية سورة األنعام،  2
 .54سورة املؤمنون، اآلية  3
 .45سورة فصلت، اآلية  4
 .24سورة سبأ، اآلية  5
 .41سورة احلجر، اآلية  6
 .14سورة الفجر، اآلية  7
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كما تكلم به كأنه   عز وجل جاءت على حكاية كالم هللاال الزخمشري موضحًا لذلك: كما ق  ،1قيل له
. وهلذا حكمة عظيمة من حيث مقيل: قل ما تكلمت به من قويل: من كان عدوًا جلربيل عليه السال

التأكيد على املصدرية اإلهلية للقرآن، والدقة املتناهية يف نقله من السماء إىل األرض، فحكاية كالم هللا 
ولو قال )على قليب( لقيل هذه دعوى، مل يبينها لنا …سبحان وتعاىل اقتضت، َعَلى قـَْلبنَك، ابخلطاب

، وطمأنٌة له من أن تزعزعه كثرة صلى هللا عليـه وسلمسول مث فيه تثبيٌت لقلب الر … ربك، ومل يقلها
قصداً  صلى هللا عليـه وسلمللرسول  عز وجل تشكيكات أهل الكتاب ومن واالهم، فكأن اخلطاب من هللا

وهم مقصودون تبعًا ال استقالاًل، وذا يوائم قوله سبحانه وتعاىل : …له، ال خلصومه من أهل الكتاب
ْن أَنـَْباءن الرُّس لن َما نـ ثـَبِنت  بنهن فـ َؤاَدَك 2… بنهن فـ َؤاَدكَ َكَذلنَك لننـ ثـَبِنتَ … . وقوله تعاىل : وَك اًل نـَق صُّ َعَلْيَك من

   .3َوَجاَءَك يفن َهذنهن احلَْقُّ َوَمْوعنظٌَة َوذنْكَرى لنْلم ْؤمننننيَ 

 التنزيل على القلب ال على غريه:

ال يذهب يف خلد أحد أن إلقاء جربيل عليه السالم ألفاظ أما التنزيل فكان تنزيال على القلب، حىت 
كان خطاب فمٍّ لفم، بل تنزيل على قلب، فال يكون مث أي ضعفٍّ   صلى هللا عليـه وسلمالقرآن على النيب 

للبشر، وال نقصٍّ يتسم به البشر، وال جللجةٍّ تصحب إدراك البشر، إذ القراءة موجهة إىل مركز إدراك البشر 
قد يفقد حرفًا من هول املوقف، أو من  صلى هللا عليـه وسلمزول أي خاطر من أن حممدًا مباشرة، حىت ي

 .صلى هللا عليـه وسلمأتثري الطبيعة، ولذا كان هذا التصوير الدقيق لنـزول القرآن على حممد 

عاىل : وَك الًّ فأما ملاذا مل يقل على فؤادك مثال، فألن الفؤاد مركز الشعور، لذلك ملا حتدث عن التثبيت قال ت
ْن أَنـَْباءن الرُّس لن َما نـ ثـَبِنت  بنهن فـ َؤاَدَك َوَجاَءَك يفن َهذنهن احلَْقُّ َوَمْوعنظٌَة َوذنْكَرى لن  نننَي نـَق صُّ َعَلْيَك من وقال  .4ْلم ْؤمن

قلبك، وتبني هذه املعاين يف اآلية اليت فقال هنا فؤادك ومل يقل  .5تعاىل : ...لننـ ثـَبِنَت بنهن فـ َؤاَدَك َوَرتَـّْلَناه  تـَْرتنياًل 
 مجعت القلب والفؤاد يف  وهللا أعلم.

وأما ملاذا مل يقل على عقلك ؟ فألن األمر ليس متعلقا مبا جيري العقل فيه بل هو متعلق مبا يرجع للقلب 
 من احلفظ، وليس العقل مركز للحفظ إمنا هو للتفكر والنظر، وهللا تعاىل أعلم.

                                                                 
-هـ1388 ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،3الطبعة  الطربي، جامع البيان يف أتويل القرآن، 1
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ملفسرين أن القول على قلبك معناه على روحك، ألن الروح إحدى إطالقات القلب كما وقد قال بعض ا
قال الراغب، رمحه هللا تعاىل. وقال اآللوسي، رمحه هللا تعاىل: "وكون اإلنزال عليه، ألنه املدرك، واملكلف 

ا، وجهة بشرية جهتان: جهٌة ملكيٌة يستفيض هب صلى هللا عليـه وسلمدون اجلسد، وقد يقال: ملا كانت له 
ألهنا املتصفة ابلصفات امللكية اليت يستفيض هبا  صلى هللا عليـه وسلم يفيض هبا، جعل اإلنزال على روحه

من الروح األمني، ولإلشارة إىل ذلك قيل : َعَلى قـَْلبنَك، دون عليك، وقيل: إن هذا ألن القرآن مل ينـزل يف 
ر، ألن الروح من عامل األمر والقلب من عامل اخللق، املصحف كغريه من الكتب". وهذا الكالم فيه نظ

والوحي اتصال بني عامل األمر وعامل اخللق، فكيف يفهم األمر ابلصورة اليت أوردها اآللوسي ؟ وكيف نقول 
 إن الروح من اطالقات القلب وال جند يف القرآن ما ينص على ذلك ؟

عاىل ذكره، أذهان البشرية يف عصرها احلاضر على : وقد فتح هللا، ت1ذ عبد السالم اجمليدييقول األستا
صلى هللا عليـه حقائق علمية ضخمة تقرب لنا سر نزول جربيل عليه السالم أبلفاظ القرآن على قلب النيب 

تعدى أداة التوصيل السمعي لدى البشر وهي األذن اخلارجية إىل مركز ل عليه السالم ، فإن جربيوسلم
ويزيد هذا …يل البصري لدى البشر وهي العني اخلارجية إىل مركز البصر مباشرةالسمع مباشرة، وأداة التوص

واجلارحة املباشرة من عني وأذن …تقريبًا أن يقال: ملا كان القلب يتلقى الصوت كما يرى الصورة يف املنام
لسمع وقد جاء التشريح الطيب مؤكدًا حقيقة مراكز ا…مث إذا استيقظ تذكر كله يف اليقظة…انئمة مغطاة

والبصر، وأهنا مراكز يف املخ تعي ما يصل إليه عن طريق اجلوارح كما تعي ما يصل إليها عن طريق الرؤى 
املنامية، وما قد ك شف يقرب لنا ما مل يكشف مما قد غاب عنا، وقد كانت أ وىل مراحل الوحي اليت هيأ هبا 

لتلقي الوحي املباشر هي الرؤى املنامية الصادقة، مث رؤيته للمَلك يف منامه...  صلى هللا عليـه وسلم النيب
مما قد يقرب لنا فهم كيفية الوحي وحدوثه، …وحالة الوحي يف النوم مقربٌة حلالة الوحي يف اليقظة

رى بطريقة ي…للوحي بواسطة االتصال بعامل املالئكة  صلى هللا عليـه وسلمواستيعاب كيفية تلقي النيب 
من تصبب العرق يف اليوم الشديد الربد، وترجيع اللسان،  صلى هللا عليـه وسلمالصحابة آاثرها يف النيب 

دون أن تشاهد أبصارهم صورة امللك، أو تسمع آذاهنم  صلى هللا عليـه وسلموثقل جسم النيب 
نقضي عجائبه، وال ألن االتصال كان يف مستوى ال يدركونه، ولكنهم يسمعون قرآاًن معجزًا ال ت…صوته

 تشبع منه العلماء، وال خيلق على كثرة الرد . 

خص القلب ومل أيت بعليك األخصر، ألن القلب ندلسي يف تفسريه البحر احمليط : ويقول أبو حيان األ
هو حمل العقل، وتلقي الواردات، أو ألنه صحيفته اليت يرقم فيها، وخزانته اليت حيفظ فيها، أو ألنه سلطان 

أو ألن القلب خيار الشيء وأشرفه، أو ألنه بيت هللا، أو ألنه كىن به عن العقل إطالقًا للمحل  اجلسد،
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َما أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك  .:.طه ﴿ على احلال به، أو عن اجلملة اإلنسانية؛ إذ قد ذكر اإلنزال عليه يف أماكن،
َوأَنـَْزَل اَّللَّ  َعَلْيَك اْلكنَتاَب َواحلْنْكَمَة َوَعلََّمَك َما ملَْ َتك ْن تـَْعَلم  وََكاَن َفْضل   ﴿ :وقوله تعاىل. 1﴾اْلق ْرَآَن لنَتْشَقى 

 .يكون إطالقاً لبعض الشيء على كلهأو ، 2﴾اَّللَّن َعَلْيَك َعظنيًما

 القلب خص أنه إال قلبه على ال عليه أنزل انه على األمة أكثر: الغيب مفاتيح تفسريه يف الرازي ويقول
 يف ثباته األداء من متكنه سبب كان  فلما أمته إىل أداه حىت حفظا قلبه يف ثبت به الذي أن ألجل ابلذكر

 . 3قلبه على ال عليه نزله احلقيقة يف كان  وإن قلبك على نزله يقال أن جاز حفظا قلبه

 هذا وليس املوضع هذا يف يقبل ال ذلك جبواز الكالم ألن نظر فيه الباب هذا يف الرازي الفخر وكالم
 عنه تعجز ما الدقة من هو الذي تعاىل هللا كالم  على واإلمتناع اجلواز موضوع جنري أن يصح ال إذ مكانه،
:  قوله وأما : يقول حيث تفسريه من آخر موضع يف الرازي مع بكم أرجع ولعلي. مبثله أتيت أن االفهام

 : قوالن ففيه قلبك، على

صلى هللا  للرسول حمفوظ املنزل ذلك أن به ليؤكد عليه أنزل إمنا كان  وإن" قلبك على"  قال إمنا أنه األول،
 هو أنه تعاىل هللا بني الذي منه الواقع ابإلنذار فيوثق التغيري عليه جيوز ال قلبه يف متمكن عليـه وسلم

 .املنذرين من لتكون:  تعاىل قال ولذلك املقصود،

 له فمسخرة األعضاء سائر وأما واالختيار، التمييز موضع ألنه احلقيقة يف املخاطب هو القلب والثاين،أن
 : واملعقول واحلديث القرآن عليه والدليل

 : فآايت القرآن أما

 ،قلبك على نزله فإنه:  تعاىل قوله إحداها

 .  قلب له كان  ملن لذكرى ذلك يف إن:  وقال قلبك، على األمني الروح به نزل:  ههنا وقال

 هللا يؤاخذكم ال:  تعاىل فقال املساعي من القلب يف ما على إال ليس اجلزاء استحقاق أن ذكر أنه  واثنيها
 الذين أولئك:  قال تعاىل هللا أن ألجل القلب يف والتقوى.  ..حلومها هللا ينال لن:  تعاىل وقال ،...ابللغو

 .للتقوى قلوهبم هللا امتحن
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 والسمع القلب يف العقل أن ومعلوم... كنا  ما نعقل أو نسمع كنا  لو:  النار أهل عن حكاية قوله واثلثها
 يؤداينه ما إال منهما يستفاد ال والبصر السمع أن ومعلوم... والفؤاد والبصر السمع إن:  وقال إليه، منفذ

 ختن ومل ، األعني خائنة يعلم:  تعاىل وقال القلب، عن سؤاال احلقيقة يف عنهما السؤال فكان القلب، إىل
 .هبا التحديق عند القلوب تضمر مبا إال األعني

 إبلزام الثالثة هذه فخص تشكرون، ما قليال واألفئدة واألبصار السمع لكم وجعل:  تعاىل قوله ورابعها
 ليكون القلب إىل يؤداين مبا إال واإلبصار السمع يف طائل ال قلنا وقد. عليها الشكر واستدعاء احلجة
 مسعا هلم وجعلنا فيه مكناكم إن فيما مكناهم ولقد:  تعاىل وقال عليه، واملتحكم فيه القاضي هو القلب

 يؤدي فيما القاضي الفؤاد هو ذلك من واملقصود حجة، من ألزمهم ما متام الثالثة هذه فجعل. ..وأبصارا
 .والبصر السمع إليه

 هذه على الزما العذاب فجعل، أبصارهم وعلى مسعهم وعلى قلوهبم على هللا ختم:  تعاىل قوله وخامسها،
 وجه... هبا يسمعون ال آذان وهلم هبا يبصرون ال أعني وهلم هبا يفقهون ال قلوب هلم:  تعاىل وقال الثالثة،
 الغرض، يتم مل القلب يف كثباته  القلب غري يف العلم ثبت فلو رأسا، عنهم العلم نفي إىل قصد أنه الداللة
 من بذكره قرن ما أن بينا وقد احلجة، إبلزام املقصود هو القلب أن أبمجعها انطقة ومشاكلها اآلايت فهذه
 . واملسموعات احملسوسات صور أتدية يف للقلب آلتان ألهنما فذلك والبصر السمع ذكر

 إذا مضغة اجلسد يف إن أال:  يقول السالم عليه مسعته قال بشري، بن النعمان عن روي فما احلديث وأما
 .كله  اجلسد فسد فسدت وإذا كله،  اجلسد صلح صلحت

  : فوجوه املعقول أما

 يشعر فإنه القلب أفاق وإذا به الشعور حيصل مل األعضاء سائر قطع فلو عليه غشي إذا القلب أن أحدها،
 إذا القلب فإن ولذلك للقلب تبع األعضاء سائر أن على ذلك فدل اآلفات من ابألعضاء ينزل ما جبميع

 .النفسية األعراض سائر يف وكذا ذلك، عند األعضاء حال يتغري فإنه حزن أو فرح

 مبادئ املشاق كانت  وإذا األعضاء سائر من الصادرة األفعال على الباعثة املشاق منبع القلب أن واثنيها،
 .القلب هو املطلق اآلمر كان  القلب هو ومنبعها لالفعال

 . 1القلب هو املطلق اآلمر كان  كذلك  كان  وإذا القلب هو العقل معدن أن واثلثها

 عىن: إبذن هللا.م

                                                                 
 .12، ص1، اجلزء2004بريوت، -مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، دار الكتب العلمية 1
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أما ما يتعلق بنزول جربيل عليه السالم فبني أنه كان أبمر هللا قبل نزوله مالزما إلذنه سبحانه وتعاىل أثناء 
 نزوله حمكوم له ابحلفظ والكمال واحلق ملا نزل به.

قال: اي جربيل ! ما  صلى هللا عليـه وسلمأن النيب  رضي هللا عنـهعن ابن عباس فدليله ما روي  :فأما األول
َْمرن َربِنَك َله  َما بـَنْيَ أَْيدنيَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما بـَنْيَ  ﴿وران أكثر مما تزوران، فنـزلت: مينعك أن تز  َوَما نـَتَـنَـزَّل  إنالَّ أبن

يًّا  .1﴾َذلنَك َوَما َكاَن َربَُّك َنسن

ق ْل َمْن َكاَن َعد وًّا جلننرْبنيَل فَإننَّه  نـَزََّله  َعَلى قـَْلبنَك إبننْذنن اَّللَّن م َصدِنقًا لنَما بـَنْيَ  ﴿ :فدليله قوله تعاىل :وأما الثاين
 .2﴾يََدْيهن َوه ًدى َوب ْشَرى لنْلم ْؤمننننيَ 

 فدليله من ثالثة جوانب :  :وأما الثالث

 . 3﴾إنانَّ حَنْن  نـَزَّْلَنا الذِنْكَر َوإنانَّ َله  حَلَافنظ ونَ  ﴿ :ألول : احلفظ، ودليله قوله تعاىلاجلانب ا

اْليَـْوَم َأْكَمْلت  َلك ْم دنيَنك ْم َوأمَْتَْمت  َعَلْيك ْم ننْعَميتن ...  ﴿ :اين : الكمال، ودليله قوله تعاىلاجلانب الث
ْساَلَم دنيًنا يت  َلك م  اإْلن  . 4﴾...َوَرضن

حلَْقِن نـََزلَ  ﴿ :ودليله قوله تعاىلاجلانب الثالث : احلق،  حلَْقِن أَنـْزَْلَناه  َوابن جتذرت صفة احلق يف  . إذ 5﴾...َوابن
 كل جوانب الوحي ومراحل إنزاله. 

َْمرن َربِنَك، يظهر معىن املصاحبة واملالبسة ألمر هللا ويف حرف الباء يف قوله تعاىل : إبْذنن هللا ، وقوله تعاىل : أبن
معىن التجاوز واالجتهاد، مث أخذ اإلذن، فهو أمر هللا سبحانه وتعاىل وإذنه الذي اختاره. فقد  يف نزوله، ال 

كان اإلذن اإلهلي أمرًا وإذاًن واقَعنَي قبل النـزول، مالصَقني للنـزول، م ْستصحَبني حىت متام أداء الوظيفة 
 جزأان قلب واحد لتدبرها.التعليمية والتبليغية. واحلق أنه لو أفردان هذه اآلية ابلتدبر ما أ

 ويعضد ما ذهبنا إليه من كون التنزيل كان لفظا ورمسا، أمور:

 .أوهلا: وصف القران ابلكتاب

َنا مَجَْعه  َوقـ ْرَآنَه   ﴿ قوله تعاىل: الثاين:  .1﴾فَإنَذا قـَرَْأاَنه  فَاتَّبنْع قـ ْرَآنَه   .:.إننَّ َعَليـْ

                                                                 
 . 64اآلية ، سورة مرمي 1
 . 97اآلية ، سورة البقرة 2
 . 9اآلية ، سورة احلجر 3
 . 3اآلية ، سورة املائدة 4
 . 105اآلية ، سورة اإلسراء 5
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أن قرآنه األوىل متعلقة  فقلنا:وفصلنا القول فيها، حسب علمنا، فيما سبق، وقد وقفنا مع هذه اآلية 
  .ون مردها إىل كلمة قرأ مبعىن مجعابجلمع فيك

 كلمة قرأ أي ألقى وتلفظ ابلكالم.أما قرآنه الثانية فمتعلقة ابلقراءة فيكون مردها إىل  

يننَك إنًذا اَلْراَتَب اْلم ْبطنل وَن  ﴿ :تعاىل قولهالثالث:  ل و منْن قـَْبلنهن منْن كنَتابٍّ َواَل خَت طُّه  بنَيمن  .﴾َوَما ك ْنَت تـَتـْ

ه اآلية ال تصور أن النيب صلى هللا عليه وسـلم ال يقرأ وال يكتب، ولكنها تبني أميته كونه ما احتاج أن هذو 
 يتعلم غري القرآن وال يقرؤه.

فإن كان ذلك فالجيوز أن يرسم يف القرآن حرف ليس من القرآن كما ال ، ن نزل حرفا حرفان القراالرابع: أ
: من قرأ حرفا  رضي هللا عنـهجيوز أن ينطق عند املاهر به حرف وال ينقص، ودليل ذلك قول ابن مسعود 

وميم  من كتاب هللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول امل حرف ولكن ألف حرف والم حرف
كان يتعلم   صلى هللا عليـه وسلمدليل على أن النيب  رضي هللا عنـه. وهذا التفصيل من ابن مسعود 2حرف 

 احلرف من القرآن ويبينه هلم، فلم جيزأ ابن مسعود أن يذكر احلرف حىت يفسره ويؤيده مبثال.

 أنس عن احلبحاب بن شعيب عن الوارث عبد حدثنا عفان حدثنا حرب بن زهريما حدث به  اخلامس:
 هتجاها مث كافر  عينيه بني مكتوب العني ممسوح الدجال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن
إذ كيف يقبلون أن يقرأها  .4كاتب وغري الكاتب  يقرؤه كل مؤمن . ويف رواية:3مسلم كل  يقرؤه ر ف ك

 غري الكاتب وال يقبلون أن يقرأ القرآن ويعلم رسم خطه من أوحي إليه القرآن ؟

مبن كان له عمى تعلم من معلم فكيف حلرف رمسا فكيف بنيب، وأن ذلك األالسادس: أن األعمى يفقه ا
يف القراءات كفيفا كان يعلم ولعلي أذكر يف هذا الباب أن شيخا . وقد مأل قلبه نور النبوةجربيل معلما 

ويقول هذا تكتبه بـسن هنا وهذا له زائدة كذا وهنا نضع  طلبته فيصف هلم كل حرف من حروف الرسم،
فكيف يقبل هذا من كفيف وال جيوز من نيب..  .إخل... وهو كفيف ال يقرأ وال يكتب ألفا وهنا واوا
 سبحان هللا.

 .يف كتاب هللا السابع: استبيان لطائف الرسم

                                                                                                                                                                                            
 . 18و 17اآلايت ، سورة القيامة( 1)
 .(182 /8) - األحوذي صحيح. حتفة حسن حديث وقال الرتمذي رواه 2
 (.2933) برقم الفنت كتاب  مسلم صحيح 3
 .(7875) برقم اجلامع وصحيح ،( 2457) برقم الصحيحة السلسلة 4
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أن نذكر أن رسم الكلمة يف القرآن ال خيضع لقاعدة بيِننة بىن  قبل أن نقدم للطائف رسم القرآن، حيسن بناو 
ري هي الكلمات اليت  فكث فليس هو ابخلط العروضي وال هو ابخلط اإلمالئي.عليها الكتبة رسم املصحف. 

. وكثري هي الكلمات اليت خالفت وبدونه الشاهد، حيث كتبتا أبلفككلمة الصاحب و   كتبت بصورتني:
الرسم فكتبت أبلف املد عوض القصر ككلمة األقصى. وكثري هي الكلمات اليت خالفت  الرسم اإلمالئي

العروضي، بل وخالفت لفظها، فزيد حرف يف رمسها ومل يلفظ ككلمة أبييد، أو نقص حرف عن امللفوظ 
 .1ككلمة جني ونطقها ننجي  فلم يكتب،

ن أصحابه بقلة الدراية ميز يف رسم القرآن جعل كثريا من الناس ينظرون إليه نظرة الشك ويرمو وهذا الت
 . وهو يعارضهم يف خطهم ويقيم سقطهعلى عني النيب صلى هللا عليه وسلـم  وهكتب  نالذي ابخلط، وهم

ولعله نفس الشك الذي راود الكثري حول خمالفة القرآن لبعض قواعد اللغة اليت قـ عِندت أصال بعد نزوله 
 واستنادا عليه. 

إال أن البعض يريد أن عراب، ومل تكن عربيتهم سليقة، يف األصل  ، مل يكونواومع أن من كتبوا النحو قواعدَ 
 . 2اليت كتبوها لنا حياكم القرآن بتلك القواعد

قال: تفسري  .، ما بدأ به الفراء كتابه معاين القرآنابب رسم املصحفمن أعجب ما اطلعت عليه يف و 
مشكل إعراب القرآن ومعانيه، قال: فأول ذلك اجتماع القراء وكتاب املصاحف على حذف األلف من 

: وإمنا ويفسر. فقال م. مث بدأ يتأول ذلك: فسبح ابسم ربك العظيلرمحن الرحيـم وإثباهتم األلف يفبسم هللا ا
حذفوها يف بسم هللا الرمحن الرحيـم ألهنا وقعت يف موضع معروف ال جيهل القارئ معناه.. مث بدأ خيلط 
إمعاان يف التأويل، قال : وقد رأيت بعض الكتاب تدعوه معرفته هبذا املوضع إىل أن حيذف األلف والسني 

: آن من زايدة األلف يف قوله تعاىلأتويله يف القر  من اسم.. مث ويف ذروة حبثه عن أتويل ما ال يستطيع

                                                                 
 : منظومته يف العاقب حممد الشيخ قال 1

 القيـاسن  مقتضى عن وحائدٌ  ** *  للنـاسن  معجزٌ  فيه واخلطُّ 
 العقــول   حوَله   حتوم   وال ** *  الفحـول   لسره هتتدي ال
 املنزَّلة الكتب مجيع دون ** *  املنزلةْ  بتلك هللا خصـه   قد

 املنظومن  لفظه يف كما  منه ** *  املرسومن  يف ليظهراإلعجاز  
وإمنا كان أمر من ادعى حماكمة لسان القرآن بقواعد اللغة لسيبويه والفراهيدي وغريهم كمن خاصم يف ابراهيم فأنزل هللا  2

يل  إنالَّ منْن بـَْعدنهن أََفاَل اَي فيه:  يَم َوَما أ ْنزنَلتن التـَّْورَاة  َواإْلنجنْن َ حت َاجُّوَن يفن إنبـْرَاهن  .تـَْعقنل ونَ  أَْهَل اْلكنَتابن ملن
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ن خط الكتاب ألاوضعوا. وحذف الياء من قوله تعاىل : فما تغن النذر. مل جيد طريقا إال اإلنكار على م
 . 1: وهو من سوء هجاء األولنيفقال

راء لكان قلت : وهذه عادة أهل العقول حني تعجز عقوهلم عن فهم شيء. ولو قال أنه من سوء فهم الف
 أصوب له وأجنى ملن قرأ عنه. 

أو يلحق إبعراب القرآن ومعانيه واحلال أنه  أن يلحق مثل كالمه هذا ابلتفسري. مث إين أعجب كل العجب
ما قدم املعىن بل حكم برأيه فيما ال علم له به فأخطأ وخطَّأَّ. أما من ينتصر هلواه فإنه يتخذ مثل هذا 

من كونه حنواي لريفعه إىل كونه مفسرا عاملا بدقائق القرآن، وهو من أكرب اخللط  الكالم دليال، وخيرج ابلفراء
 الذي جنده يف كتب الباحثني وأحباثهم.

مث إين مل أزل أنظر فيمن تكلم يف الرسم ابإلنكار قدميا وحديثا حىت وجدهتم مجيعا من جنس اللغويني 
هم وال منهم ذلك. وال غرابة يف أن أتيت أحكامهم بال واألدابء الذين مل يربعوا يف علم املنطق وال ع لنم عن

 وقد التاط برأيهم قوم كثري. دليل سوى أهنم ال يعلمون.

 يف اجلمع وتداخلت عليهم.  ألفاظ الرواايت فإنه قد اختلفتولعل منشأ ذلك، تصورهم لواقع مجع القرآن. 
واألغلب أن عقوهلم مل  لفظها أو معناها.واستقر هلم اجلمع بينها كما هي العادة مع الرواايت إذا ختالف 

تسعفهم لذلك فمنهم من رد بعضها وقبل بعضها ومنهم من ردها مجلة. وهي يف كلها ال تعارض فيها إال 
ما يفهم من سهو صاحبه أو عدم دقة لفظه، واالستناد إليها أفضل من قول الرأي الذي ال مستند له إال 

الرأي. ومن قال إما ربعة : إما التسليم وإما التوقف وإما اتباع اهلوى و اهلوى أو العجز. والعاجز بني أمور أ
. والكالم عن خط املصحف ابلرأي ال يكاد ينفك 2برأيه أو مبا ال يعلم يف القرآن فليتبوأ مقعده من النار 

                                                                 
والقصد ابألولني، صحابة النيب صلى هللا عليه وسلـم. وأسوأ من عبارة الفراء عبارة ابن خلدون فيهم، حيث قال يف  1

 ملكان التوسط إىل وال واإلجادة، واإلتقان اإلحكام من الغاية إىل ابلغ غري اإلسالم ألول العريب اخلط مقدمته: فكان
 الصحابة رمسه حيث املصحف رمسهم يف ذلك ألجل وقع ما وانظر .الصنائع عن وبعدهم والتوحش البداوة من العرب

 عند اخلط صناعة رسوم أقيسة اقتضته ما رسومهم من الكثري فخالف اإلجادة، يف مستحكمة غري وكانت ِبطوطهم،
 .أهلها

 .77تفسري الطربي، حملمد بن جرير الطربي، دار املعارف، اجلزء االول، ص   2
تفسريه مجلة من األحاديث يف النهي عن أتويل القرآن والقول فيه ابلرأي. واألحاديث وإن محلها الطربي ذكر الطربي يف 

وأغلب من شرحها على التأويل والتفسري إال أن ألفاظها تنبئ أنه القول يف القرآن بعامة، سواء تفسريه أو وصفه. قال 
ثنا حيىي بن طلحة الريبوعي، قال : حدثنا شريك، عن عبد الطربي : األخبار يف النهي عن أتويل القرآن ابلرأي : حد

األعلى، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
بن بشار، من النار. قلت : وهذا احلديث ذكره ابن الصالح يف الفتاوي وقال حديث حسن. قال الطربي : حدثنا حممد 

قال : حدثنا حيىي بن سعيد، قال : حدثنا سفيان، قال : حدثنا عبد األعلى، هو ابن عامر الثعليب، عن سعيد بن جبري، 
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يعدم عن هذا األمر كونه وجه للقول يف القرآن ابلرأي وحمض اهلوى. فإنه إن كان الرسم من القرآن ال 
منكره أن ينكر شيئا من القرآن وهو الكافر فيكون مآله النار عياذا ابهلل. ومن قال أنه من القرآن فال يعدم 
أمرين األول أن يتدبره والثاين موافقته لرأي مجهور األمة وعمل الصحابة بتحرمي خطه مبا خالفه من ألسنة. 

 ويف كل خري.

لمات عن اجلمع األول زمن الصديق رضي هللا عنـه، ومنه أما ما خيص مجع القرآن، فسأكتفي ببعض الك
ملن رام البحث يف اجلمع األخري زمن ذي النورين رضي هللا ما قد أخفته اآلراء وغفلت عنه األفهام، يتجلى 

 عنـه.

فإنه ملا انعقدت فكرة مجع القرآن يف ابل  .فإين ما رأيت تقص فيه يبلغ مبلغهأما ما خيص هذا اجلمع 
تب صحفا مجع فيها القرآن، مث اندى عمر يستشريه يف اجلمع، فأنكر عمر ذلك منه على أنه الصديق ك

إحداث أمر يف الدين مل يفعله رسول هللا فما يزال يتشاور معه حىت هدى هللا عمر، مث اندى زيدا وأخربه 
ديق ما كتب على اخلرب فأنكر ذلك فما يزاالن عليه جيادالنه يف املسألة حىت الن قلبه لذلك، فعرض الص

وأن الواحد قد خيفى عليه الكثري مما أوحى هللا إىل نبيه من  زيد فظهر أن األمر أعظم من أن يتفرد به واحد،
الصديق كان مجع القرآن يف أن أاب بكر  : عن سامل بن عبد هللا وخارجة روى ابن شهابالقرآن، وفيه 

املسلمني أمر  مجاعة تبني أن اإلشرتاك فيه معف .1 ، وكان قد سأل زيد بن اثبت النظر يف ذلك فأَبقراطيس
أدق وأكمل وأحفظ ملا كانوا أخذوه عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو ما وقف عليه الصديق فقام يف 

. روى سليمان بن الناس خطيبا يستشريهم بعد أن استشار صاحبيه عمر وزيد فوافقه أهل املسجد الرأي

                                                                                                                                                                                            
عن ابن عباس، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من قال يف القرآن برأيه أو مبا ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار.... قال 

قال : حدثنا ابن أيب عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن عبد هللا بن مرة، عن أيب معمر، قال : : حدثنا حممد بن املثىن، 
قال أبو بكر الصديق : أي أرض تقلين، وأي مساء تظلين، إذا قلت يف القرآن برأيي أو مبا ال أعلم.... قال : حدثنا به 

ثنا سهيل أخو حزم، قال : حدثنا أبو عمران العباس بن عبد العظيم العربي، قال : حدثنا حبان بن هالل، قال : حد
 اجلوين عن جندب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من قال يف القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ.

 .١٦٩م، اجلزء األول، ص  ٢٠٠٢كتاب املصاحف أليب داود السجستاين، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة الثانية،    1
دثنا عبد هللا، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: أخربان ابن وهب، قال: أخربين مالك، عن ابن شهاب، يقول أبو داود : ح

عن سامل وخارجة أن أاب بكر الصديق كان مجع القرآن يف قراطيس، وكان قد سأل زيد بن اثبت النظر يف ذلك، فأَب حىت 
، مث عند عمر حىت تويف، مث كانت عند حفصة زوج استعان عليه بعمر، ففعل، وكانت تلك الكتب عند أيب بكر حىت تويف

النيب صلى هللا عليه وسلم، فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه، حىت عاهدها لريدهنا إليها، فبعثت هبا إليه، فنسخها 
ن فعل عثمان يف هذه املصاحف مث ردها إليها، فلم تزل عندها حىت أرسل مروان فأخذها فحرقها. قلت : ففهم القوم أ

تعود على زيد أبن قبل ما مجع أبو بكر وخطه، وال يعدم أن يسأل سائل إن كان فعله فما وجه تتبعه القرآن عند الناس 
وجلوسه عند ابب املسجد، بل الفعل عائد على عمر أبن أقنعه بضرورة مجع القرآن على النحو الذي اتفق عليه عامة 

 قرآن وخطه على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم.املسلمني وشارك فيه كل من له حظ من حفظ ال
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خرباه بذلك، أن عمر وزيدا مضيا إىل أيب بكر فأ: وابن شهاب الزهري قالوا  أرقم، عن احلسن وابن سريين،
شاور املسلمني، مث قام خطيبا يف الناس فأخربهم بذلك، فقالوا : أصبت، فجمعوا أفقال: ال تعجل حىت 

جعل مناداي و . 1 القرآن، فأمر أبو بكر مناداي فنادى يف الناس : من كان عنده شئ من القرآن فليجئ به
ينادي يف الناس أن من له قرآان فليأت به وصحيفته وشاهديه، مث انتدب عمر وزيدا فأمرمها أن جيلسا بباب 
 املسجد جيمعان ما أيت به القوم وأن يقبال ما قد ال يظهر هلم مما علمهم النيب فينكرانه بشرط الشاهدين.

 ،بكر عمر بن اخلطاب، وزيد بن اثبتروى هشام بن عروة عن أبيه، قال :  ملا قتل أهل اليمامة أمر أبو 
 فال أيتينكما أحد بشئ من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجالن إال اثبتماه ،فقال : اجلسا على ابب املسجد

وأخرج ابن اشته،  كان عمر ال يثبت آية يف املصحف حىت يشهد رجالن.  : روى عبيد بن عمري، قالو  .2
رآن أبو بكر، وكتبه زيد، وكان الناس أيتون زيد بن اثبت، أول من مجع الق :  عن الليث بن سعد قال

فلما اكتمل ذلك تبني أن يكون من حبسه العذر فلم أيت ومل فكان ال يكتب آية إال بشهادة عدلني. 
يسمع فأمر زيدا بتتبع القرآن فتتبعه ومل ميض زمن إال وقد مجع القرآن يف الصحائف مث تعهد هبا أبو بكر 

 رضي هللا عنهم.

                                                                 
. قال حدثنا عبد هللا، قال: حدثنا أبو الطاهر، أخربان ابن 172السجستاين يف كتابه املصاحف، اجلزء األول، ص   1

وهب، أخربين عمر بن طلحة الليثي، عن حممد بن عمرو بن علقمة، عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، قال: أراد عمر 
خلطاب أن جيمع القرآن، فقام يف الناس، فقال: من كان تلقى من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا من القرآن بن ا

فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك يف الصحف واأللواح والعسب، وكان ال يقبل من أحد شيئا حىت يشهد شهيدان فقتل وهو 
ه من كتاب هللا شيء فليأتنا به وكان ال يقبل من ذلك شيئا حىت جيمع ذلك إليه فقام عثمان بن عفان فقال: من كان عند

يشهد عليه شهيدان، فجاء خزمية بن اثبت، فقال: إين قد رأيتكم تركتم آيتني مل تكتبومها. قالوا: وما مها ؟ قال: تلقيت من 
ابملؤمنني رءوف رحيم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

إىل آخر السورة قال عثمان: فأان أشهد أهنما من عند هللا فأين ترى أن جنعلهما ؟ قال: اختم هبا آخر ما نزل من القرآن 
فختمت هبا براءة. قلت : وهذا يدل على أن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه قد انتدب عمر رضي هللا عنه لينادي يف 

 الناس مبا أمر. 
م، اجلزء الثاين، ص  1985العمال، لعالء الدين اهلندي، مؤسسة الرسالة، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة اخلامسة،  كنز  2

572. 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ملا قتل أهل اليمامة أمر أبو بكر الصديق عمر بن اخلطاب وزيد بن اثبت فقال : 

ء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجالن إال أثبتماه، وذلك ألنه قتل اجلسا على ابب املسجد فال أيتينكما أحد بشي
 ابليمامة انس من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد مجعوا القرآن.

 . ١٦8ومبثله حدث السجستاين يف كتابه املصاحف، اجلزء األول، ص 
. وأخربين ابن أيب الزاند، عن هشام بن عروة، عن  قال : حدثنا عبد هللا، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: أخربان ابن وهب

أبيه، قال: ملا استحر القتل ابلقراء يومئذ فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع، فقال لعمر بن اخلطاب، ولزيد بن اثبت: 
اقعدوا على ابب املسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب هللا فاكتباه. قال ابن حجر: رجاله ثقات مع 

 نقطاعه.ا
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أعظم  مل يكن أعظم يف اإلسالم من عمل الصديق رضي هللا عنه، وهو قول علي فيما رواه ابن أيب شيبة :و 
 الناس يف املصاحف أجرا أبو بكر ، إن أاب بكر أول من مجع ما بني اللوحني.

أن قلت : ومل أجد شيئا أعظم دقة يف النقل من القرآن، حىت وصل إلينا كما هو بني الدفتني. واحلمد هلل 
قيض هلذه األمة الصحابة رضي هللا عنهم فجعلهم أداة حلفظه حبفظه إايه سبحانه وتعاىل، وأشرك مجعهم يف 
ذلك. وما عجبت أكثر مما أعجب للمتمنطقني وهم يقرؤون الرواايت فريدوهنا دون النظر فيها. والواقع أن  

نه واألهواء عن تصوره، وتدلل أن كل تلك الرواايت تعطينا من تفاصيل اجلمع ما تقصر األذهان عن ختمي
تعجب وأنت تنظر يف الشروط يف وا. وال أن حيفظ بغري ما فعلوا. فليس بوسع أحد أن يفعل أكثر مما فعل

وتعجب وأنت تنظر يف بناء الفكرة وتعميمها على  ..وتعجب وأنت تنظر يف طرق االستقصاء ..اجلمع
وقوة املنطق وقوة العلم وقوة الفراسة وقوة الذكاء وقوة  فتفهم قوة الشورى يف القرون األوىل ..املسلمني

. وإين كلما متعنت يف مجع القرآن تبني النظام، وكل ذلك منشؤه ومنبعه صفاء اإلميان واكتماله يف القلوب
: خري القرون قرين مث الذي يليه مث صلى هللا عليه وسلـم حني قال وصدق األمني .يل صالح تلك القرون

 الذي يليه. 

 قد بيِـِنا بناء الشورى يف مجع القرآن وكيف قام على قوائمه الثالثة :و 

فاألول : نشأة الفكرة عند أيب بكر وتبلورها يف ذهنه وعرضها على ما يفقه من السنن يف ضرورة حفظ 
 الدين لألمة.

هللا عنه، والثاين : تشاوره مع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وإستشارته وتشاوره مع زيد بن اثبت رضي 
واحلكمة يف اختيارمها دون الصحابة، فعمر مما وافقه الوحي وزيد أشهر من كتب الوحي وما اشتهر عنه من 

 حضوره العرضة األخرية.

 والثالث : عرض الصديق األمر على عموم الصحابة وإمجاعهم على ذلك.

 مث بينا طرق االستقصاء، وهي أيضا قائمة على أمور ثالثة : 

 دي الصديق ليعلم الناس. األول : منا

 والثاين : جلوس ابن اخلطاب وزيد بباب املسجد للجمع وتذكريهم.

 والثالث : تتبع زيد للقرآن.

 مث َنيت يف شروط اجلمع وتقوم على ثالثة أمور :
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 فاألول : وجوب احلفظ عن النيب. 

 والثاين : وجوب اخلط عند النيب.

 ذلك.والثالث : وجوب الشاهدين يشهدان على كل 

فتم وفقا لذلك أن اجلمع مل يكن فيه تدخل من الصحابة يف شيء من القرآن.. إمنا كانوا مثاال ألمانة النقل 
 اليت تربوا عليها يف مدرسة النيب صلى هللا عليه وسلـم. 

فهم قد مجعوا القرآن من اللخاف والعظام واجللود.. فاجتمع هلم كالم هللا بني أيديهم كما هو على عهد 
. غري أن األميني نقلوا ما بني يب صلى هللا عليه وسلـم.. كما اجتمعت األلواح عند اليهود وفيها التوراةالن

أيديهم أبمانة وعهد وإميان فما خالف نقلهم األصل يف شيء. وغري اليهود نسخ التوراة فأصبحوا ال برهان 
 هلم وال أثر صدق على قوهلم.

 كما  تعاىل هللاوأن .. أيضا زائدا معىن تقدم كاللغة فيه،  القرآن يف كتابةال أنو  فتبني أن رسم القرآن جزء منه،
  يف احلرف عدد كذلك  اختار.. معىن منها أدىن هو مبا إال يغريها أن لقاموس ميكن ال اليت الكلمة اختار

 .املعىن يف زايدة هو حرف يف والنقص فالزايدة.. القرآن من كلمة  كل

 يرجع األمر أن البعض توهم كما  وليس.. القرآن أنزل الذي هللا يعلمها حكمة ،القرآن رسم اختالف مردِ و 
 .وحي يف بشرية ليد دخل وال هللا بوحي ُت فكل .املصحف كتابة  يف الصحابة خطإ إىل

 وصح ابلتايل النظر يف رسم القرآن وتدبره.

 الرسم حمكوم ابختالف املعىن:ا يف القرآن.. لنبنيِن أن اختالف ولعلنا نتناول مثاال يف كلمة اختلف رمسه

 كلمة صاحب يف القرآن:
 كنا ذكران أن كلمة صاحب كتبت يف القرآن بطريقتني:

  
 

ومن خالل استقراء اآلايت اليت حتوي هذه الكلمة، تبني أن كتابة الكلمة ختتلف ابختالف املعىن املراد 
منها. فإنه مىت وجد سبب للتفرقة كالكفر أو النوع و ضع األلف يف رمسها داللة على حد تلك الصحبة. 
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داللة على متام الود  ومىت وجد سبب للجمع كاإلميان أو الدعوة إىل هللا، كتبت الكلمة بدون ألف،
 .1والقرب

ْلَوالنَدْينن إنْحَسااًن َوبنذني اْلق ْرََب َواْليَـَتاَمى  ﴿ومثال ذلك، قوله تعاىل:  ًئا َوابن َواْعب د وا اَّللََّ َواَل ت ْشرنك وا بنهن َشيـْ
جْلَْنبن  بن ابن َواْبنن السَّبنيلن َوَما َمَلَكْت أمَْيَان ك ْم إننَّ اَّللََّ اَل َواْلَمَساكننين َواجْلَارن ذني اْلق ْرََب َواجْلَارن اجْل ن بن َوالصَّاحن

. فإنه ملا مشلت اآلية اجلار الكافر، مع كون الكفر أداة للتفريق ال للجمع،  2﴾حي نبُّ َمْن َكاَن خم َْتااًل َفخ ورًا 
 كتبت ابأللف عالمة على ذلك.

                                                                 
املدينة  مصحف اعتمداناكتفينا يف هذا املبحث إبيراد مثال واحد، وهو كلمة الصاحب يف القرآن، جتنبا لإلطالة. وقد  1

 يف ولو نظران يف القرآن لتوقفنا عند كل كلمة.. ولك مثال كلمة بسم، فقد وردت .عاصم عن حفص اماإلم برواية ،املنورة
 مرة ونسبت رمسها اختلف إذا ابأللف. ومرد ذلك، وهللا أعلم، أن الكلمة وابسم ألف نبدو  بسم،: بطريقتني رمسا القرآن

وكماله، إال أن يكون فيها معىن  فعله لتمام هللا إىل منها مىت نسبت األلف دونه. كان أن حذفت هو من إىل ومرة هللا إىل
 بدون رسم هللا إىل نسبته كانت  ما أن وبني .وحاجته فعله لنقص ابأللف رمست اإلنسان نسبت إىل فإذا حيدد إطالقها.

 التنزيل فاحتة وهو الرحيم، الرمحن هللا بسم فاألول،. ابأللف رسم دونه هو من إىل نسب وما وكماله هللا فعل لتمام ألف
 هو تعاىل فاهلل ومرساها، جمراها هللا بسم والثاين، فيها، ألف ال لذلك ومتامه وحفظه كماله  يف فهو تعاىل هللا من والتنزيل
 لكن سليمان من الرسالة والثالث، ألف، بدون بسم كتبت  لذلك هللا فعل ألنه كامل  اتم فالفعل حتتاج ال ومرسيها جمريها
 اهلدى لتمام حذفت إمنا النقص أللف بسم حتتج مل لذلك به  لسليمان دخل ال هللا هدى هو إليه يدعو الذي اهلدى
 إىل حمتاج واإلنسان اإلنسان به أمر به املأمور التسبيح فإن العظيم، ربك ابسم سبح الرابعة ويف ..وكماله هللا من الذي
 على داللة ابأللف رمست لذلك انقص تعاىل هلل وتسبيحه انقص عمله فإن اإلنسان عمل مهما لذلك ذلك يف هللا توفيق
 يتم مل فعل مهما فاإلنسان يغفل قد لكنه يقرأ الذي هو اإلنسان فإن هللا ابسم القراءة يف األمر وكذلك الكمال، عدم
فإن قيل: ما توجيه رسم كلميت ميحوا وميح  .فقس هذا ابأللف. وعلى الكلمة رمست لذلك الكمال، بعلمه بلغ وال عمله

 خيتم هللا يشا فان كذاب  هللا على افرتى يقولون أم الكتاب، وقوله تعاىل: ام وعنده ويثبت يشاء ما هللا يف قوله تعاىل: ميحوا
 على ليس األول يف الفعل أن الصدور. قلنا: أن البنيِن  بذات عليم انه بكلماته احلق وحيق الباطل هللا وميح قلبك على

 كان  فلما بعدها يثبت أن جاز ما احملو إطالق على الفعل كان  فلو.. ويثبت يشاء ما هللا ميحوا قال ألنه.. احملو اطالق
 على ليس وهو.. تعاىل هللا إىل نسب ألنه كامل  فالفعل.. إطالقه على ليس احملو فعل أن اآلية من استفيد اإلثبات
 مييز أن توجب هللا إىل منسواب كونه  حيث ومن.. الرسم يف الزايدة توجب يعين إطالقه على ليس كونه  حيث فمن.. إطالقه

.. الباطل هللا وميح قوله عن حبرفني كانت  العادة غري على فالزايدة.. ميحوا رمست كيف  فانظر.. هللا غري إىل ينسب عما
 إليه، منسوب ألنه هللا مع أتداب هنا بنقصه نقول وال الفعل، إطالق عدم على للداللة األوىل الزايدة:  حنوين على فالزايدة
 أن على فتدل الثانية اآلية أما.. بيائني كتبت  اليت.. أبييد:  تعاىل قوله يف كما  غريه إىل نسب عما لتمييزه الثانية والزايدة
 لذلك.. شيئا الباطل من يبقى ال حىت الباطل ميحو فهو مطلق فعل هللا قبل من الباطل حمو فعل ألن إطالقه على الفعل

 وهللا تعاىل أعلم. .ابلواو الزايدة هي وال والواو ابأللف الزايدة هي ليست ابأللف والزايدة ..هنا حرف يف لزايدة حاجة فال
 .36، اآلية 4النساء، السورة سورة  2
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َبٌة َوَخَلَق ك لَّ َشْيءٍّ بَدنيع  السََّماَواتن َواأْلَ  ﴿وانظر يف قوله تعاىل:  ْرضن َأىنَّ َيك ون  َله  َوَلٌد َوملَْ َتك ْن َله  َصاحن
. فإنه ملا تعلق األمر ابلنفي، وكان املراد النفي املطلق. نفى القريب.. ليفهم منه 1﴾َوه َو بنك لِن َشْيءٍّ َعلنيٌم 

زيها. إمنا إطالقا للنفي. فإن الصاحب ملا  وإمنا قال صاحبة ومل يقل زوجة أو خليلة ليس فقط تن نفي األبعد.
كان التعلق به حد التماهي وغريه جيوز خمالفته واخلصام معه، كان نفي ما جاز خمالفته من نفي ما مل جيز. 
مث إنك إن قلت صاحبة جازت أن تكون زوجة وجاز أن ال تكون.. أما إذا قلت زوجة مل جيز أن تكون 

تكون زوجة، والنفي حاصل فيها مجيعا على اإلطالق والتنزيه فلذلك كان  خليلة، ولو قلت خليلة مل جيز أن
 النفي على الصاحب الذي هو أقرب لينتفي به األبعد. فرمست الكلمة يف القرآن بدون ألف.

إنالَّ تـَْنص ر وه  فـََقْد َنَصرَه  اَّللَّ  إنْذ  ﴿فإن كنت بلغت املقصد، فستفقه كيف هي كتابة الصاحب يف قوله تعاىل: 
بنهن اَل حَتَْزْن إننَّ اَّللََّ مَ  َا يفن اْلَغارن إنْذ يـَق ول  لنَصاحن َ اثـْنَـنْين إنْذ مه  َعَنا فَأَنـَْزَل اَّللَّ  َسكنينَـَته  َعَلْيهن َأْخَرَجه  الَّذنيَن َكَفر وا اَثينن

. فإنه بنيِن 2﴾َوَجَعَل َكلنَمَة الَّذنيَن َكَفر وا السُّْفَلى وََكلنَمة  اَّللَّن هنَي اْلع ْلَيا َواَّللَّ  َعزنيٌز َحكنيٌم  َوأَيََّده  جبن ن ودٍّ ملَْ تـََرْوَها
 أن اثنني مجعهما اإلميان ال يفرقهما شيء، حىت ألف اخلط.

ب ه  َوه َو حي َاونر ه  َأَكَفْرَت ابن  ﴿وانظر يف قوله تعاىل:  ْن ن ْطَفةٍّ مث َّ َسوَّاَك قَاَل َله  َصاحن ْن تـ رَابٍّ مث َّ من لَّذني َخَلَقَك من
 . فإنه ملا قال له: أكفرت.. تبني كفره فافرتق مجعهما فكانت الصحبة صحبة ال بناء تقوم عليه.3﴾َرج اًل 

 وعليه كتبت الكلمة ابأللف.

وََكاَن َله  ََثٌَر  ﴿وما يؤكد ما ذهبنا إليه، أنه يف نفس سورة الكهف، وقبل ثالث آايت فقط. قال تعاىل: 
ْنَك َمااًل َوأََعزُّ نـََفرًا  بنهن َوه َو حي َاونر ه  َأاَن َأْكثـَر  من . فكان أن مل يوجد أي سبب للتفريق، فكتبت 4﴾فـََقاَل لنَصاحن

 الكلمة بدون ألف.

ية حتتوي هذه الكلمة.. نتبنِي مدى كمال الرسم بكمال املعىن املراد منه، ومدى تطابق الرسم ويف كل ما آ
 .5واملعىن

                                                                 
 .101، اآلية 6سورة األنعام، السورة  1
 .40، اآلية 9سورة التوبة، السورة  2
 .37، اآلية 18سورة الكهف، السورة  3
 .34، اآلية 18سورة الكهف، السورة  4
 ومستقرئ .وبدوهنا ابأللف.. حنوين على القرآن هجاء وفق فلو أتملت مثال كلمة شاهد ي القرآن، لعلمت أهنا رمست 5

 مىت أنه هو معىًن  ليؤكد جاء الكلمة رسم اختالف أن يالحظ.. القرآن يف شاهد كلمة  فيها وردت اليت السبعة اآلايت
 .ابأللف كتبت  غريه هبا عين ومىت.. األلف بدون الكلمة كتبت  ابلشهادة صلى هللا عليه وسلـم حممد النيب خص
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 مسائله واستنباط القرآن تثوير يف: الثاين صلالف
 هل جيوز لنا أن نسأل القرآن، مادام حيتوي كل العلم ؟ 

لطرح القرآين للحقائق العلمية، لكي نستطيع اإلجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نعرف شيئا عن طبيعة ا
عن صفة الطرح من حيث ميكن أن ندركها من هذا الطرح، واحلدود اليت نبلغها منه، و  عن اجملاالت اليتو 

عن درجة هذا الطرح من حيث كل هذه التفاصيل اليت يقدمها ؟ و هل ميكننا معرفة  هو تفصيلي أو موجز، و 
 أو هو بداية ما ميكن إدراكه ؟ هو سنام ما ميكننا معرفته و إدراكه ابلعقل،

ت الصرحية عن كل هذه األسئلة، ولعلنا نقف احلق أننا إذ نستعرض آايت القرآن، نرى كثريا من اإلجاابو 
لعلنا ال نكذب إذا ري أن يعلم كل دالالت القرآن ؟ و : هل يستطيع العقل البشأمام سؤال كبري ومهم، هو

يع أن هو يستطعلى كل ما نريد الربهنة عليه، و  ابهلوى، مستعد للربهنةقلنا أن العقل اجملرد عن احلق، املوجه 
أن يزعزع كل معارفنا. فإن ل شيء، و هو هبذا ميكن له أن يشكك يف كجيد لكل حجة حجة تدحضها. و 

ركبنا هبذا العقل جمردا حبر القرآن فلن نظفر من القرآن إال بظاهره، و تسىن لنا وقتها أن نصف القرآن مبا 
لنا فهمه منه. فإن وجهنا العقل هبذا احلق، الذي هو القرآن، كان كالشعلة املضيئة، تكشف له ما أتكد 

الداليل الظاهر إىل ا وقتها من مستوى النظر اللغوي و ارتقينعجائب الدالالت يف آي القرآن، و  احتجب من
ن إال مبا صف القرآال يتسىن له أن ي، فيضمها إىل ما حصل من معرفة، و مستوى النظر احلركي الكامن

 أن يظفر بقدره من دقيق اجلواب. از هلذا العقل أن يسأل القرآن، و جوصف القرآن نفسه به، و 

البد، يف هذا كله، من استحضار واستصحاب املشاكل اليت نريد عرضها على القرآن لنسأله عنها و 
رة على توليد مناذج من مستلزمات ذلك أن تكون نصوص القرآن ومشاهده قادو  ونتحاور معه بشأهنا.
هي كذلك، فهو املنزل بعلم هللا. وقد هنتدي و  هتديه لليت هي أقوم،احلقيقة اليقينية و  معرفية تبني لإلنسان

 .إىل هذه النماذج بعملييت االستنطاق والتثوير )التدبر والرتتيل(

 ظهر: وثوراانً  ثورًا يثور وغريمها، والغبار الدخان اثر: قولن التهييج وإظهار الباطن، اللغة،يف  ،ومعىن التثوير
 يف كما،  احلديث ويفواحلرث،  للزراعة قلبوها أي ،1﴾َوأاََثر وا اأْلَْرضَ ﴿: تعاىل قوله التنـزيل ويف .وسطع

 استخرجته ما وكل الرأس، شعر منتشر أي اإلميان، يسأله الرأس اثئر جند أهل من رجل جاءه ،الصحيحني
 .ومقاصده علمه وعن معانيه عن حبث: القرآن وثوَّر حبثته،: األمر وثوَّرت  . أثرته فقد هجته، أو

 .2: ذلك القرآن فاستنطقوهرضي هللا عنـهو يقول اإلمام علي كرم هللا وجهه 

                                                                 
 .9اآلية ، 30سورة ال الروم،سورة  1
 (.158) اخلطبة البالغة، هنج 2
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. 1إذا أردُت العلم فأثريوا القرآن، فإن فيه علم األولني واآلخرين :رضي هللا عنـهل عبد هللا بن مسعود ويقو 
ثوروا القرآن، فإن فيه  :رواية ويف من أراد علم األولني واآلخرين فليثور القرآن، :منها متعددةٍّ  أبلفاظٍّ  وردَ  وقد

 .2علم األولني واآلخرين

 : لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كالم هللا.رضي هللا عنـهقال عثمان بن عفان 

 قال الطربي: وأعجب ممن ال يفهم معاين القرآن كيف يلتذ بقراءته.

 .ومعانيه تفسريه يف العلماء ومفاتشة قراءته القرآن تثوير: القرطيب قال

 .به يعرف ما وهو فيه، والبحث ومدارسته مناقشته: القرآن وتثوير: عطية ابن لقا

 الفهم من فيه وجد بقلبه؛ بعقله،وتدبَّره رسوله وكالم هللا كالم  إىل أصغى ومن : هللا رمحه تيمية ابن قال
 .منثوره وال منظومه ال الكالم من شيء يف جيده ال ما واملنفعة والربكة واحلالوة،

 هللا صفات ذكر على مشتمل القرآن إذ هبا يليق ما آية كل  يستوضح أن وهو التفهُّم، التثوير :الغزايل قال
 أوامره وذكر أ هلكوا، وكيف املكِذبني، أحوال وذكر السالم، عليهم أنبيائه أحوال وذكر أفعاله، وذكر تعاىل،

  .والنار اجلنة وذكر وزواجره،

رين  مبن َجرَّدن  حَيْص ل   اَل  التثوير أن العلماء بعض عن الزركشي ونقل  .الظَّاهنرن  تـَْفسن

 تعاىل هللا على يقرأ كأنه  العبد ي قدر أن: أدانها: ثالث القرآن فدرجات: بقوله تفسريه يف عجيبة ابن قال
 وي ناجيه أبلفاظه خياطبه تعاىل هللا كأن  بقلبه يشهد أن: اثنيها والتملق السؤال حاله فيكون يديه بني واقفا

 قراءته إىل وال نفسه إىل ينظر فال املتكلم الكالم يف يرى أن: الثالثة والتعظيم احلياء فمقامه وإحسانه إبنعامه
 اليمني أصحاب درجة قبلها وما املقربني درجة وهذه شهوده يف مستغرقا املتكلم على اهلم مقصور يكون بل
 .الغافلني درجة فهو هذا عن خرج وما

 ال ولكن كالمه  يف خللقه هللا جتلى لقد وهللا: بقوله هللا رمحه الصادق جعفر أخرب العليا الدرجة وعن
 . يبصرون

                                                                 
 رقم، القرآن فضائل يف عبيد أبو و ،(٧٨) رقم، القرآن فضائل يف والفراييب ،(٨١٤) رقم ،الزهد يف املبارك ابن أخرجه 1
 .(١٠٠٦٧) رقم، شيبة أيب ابن و(. ٨٠)
 الطرباين رواه: وقال ،(١٦٨/  ٧)  اجملمع يف اهليثمي وذكره ،(٨٦٦٥) رقم ،(١٤٦/  ٩) الكبري يف الطرباين أخرجه 2

 ،(١٤٦/  ٩) أيضا والطرباين( ٥٣٢) رقم  الزهد يف أمحد بن هللا عبد وأخرجه. الصحيح رجال أحدها ورجال أبسانيد،
 (٨٦٦٦) رقم
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صلى هللا عليـه  هللا رسول من أمسعه كأين  تلوته حىت حالوة أجد وال القرآن أقرأ كنت:  احلكماء بعض قال
صلى هللا عليـه  هللا رسول على يلقيه جربيل من أمسعه كأين  مقام إىل ر فعت مث أصحابه على يتلوه وسلم
 .عنه أصرب ال اونعيم لذة له وجدت فعندها به املتكلم من أمسعه اآلن فأان أخرى مبنزلة هللا جاء مث وسلم

وإمنا كان تدبر القرآن والنظر فيه وتثويره واستنطاقه إحياء للقلب ورفعا للغشاوة عنه وصقال له من صديد 
 .1﴾أََفاَل يـََتَدبَـّر وَن اْلق ْرَآَن أَْم َعَلى قـ ل وبٍّ أَقْـَفاهل َاالذنب، حىت تفتح أقفاله، قال تعاىل: ﴿ 

صور جر القرآن يبهم ما أصاب أهل الغفلة. وإمنا هلوإمنا كان ذاك األمر حىت ال يهجر الناس القرآن فيص
 وأمثلة:

 األول: هجر تالوته.

 املعاين عن واأللفاظ، حلروفاب واإلشتغال ومراميه، ومقاصده معانيه يف رفيه والتذاك التفكر هجر الثاين:
 . والغاايت

 األنفس ِبايت االشتغال عن فنغفل األحكام، ِبايت فيه والثالث: هجر الغفلة، أبن يكون كل اهتمامنا
 . وحنومها واآلفاق،

 قضااي علىالشاملة  الواسعة األصلية معانيه وإسقاط عارضة، ألغراض بتطويعهوالرابع: هجر التحريف، 
 . ، وحتريف مقاصده وفق ما متليه األهواءفانية آنية ظرفية

التنبيه منه والتذكري والنصح اآلخر، وهو ما وجب  ابلبعض العمل وترك الكتاب آايت ببعض العمل والتايل،
ن وَن بنبَـْعضن اْلكنَتابن ﴿  بعدم السقوط فيه، إذ السقوط فيه يوشك أن يكون كفرا، قال تعاىل: أَفـَتـ ْؤمن

نـَْيا َويـَْوَم اْلقنَيامَ  ْزٌي يفن احْلََياةن الدُّ ْنك ْم إنالَّ خن يـ َردُّوَن إنىَل َأَشدِن ةن َوَتْكف ر وَن بنبَـْعضٍّ َفَما َجزَاء  َمْن يـَْفَعل  َذلنَك من
 .2﴾اْلَعَذابن َوَما اَّللَّ  بنَغافنلٍّ َعمَّا تـَْعَمل ونَ 

 فاستوجب كل ذلك األمر النظر يف القرآن وتدبره وتثويره للوقوف على ما فيه من هدى وعلم. 

 قال حىت ،صلى هللا عليـه وسلماملتلقني عن النيب  كوهنم أول  القرآن، هبذا جم علم علىكان الصحابة   وقد
. ومع ذلك فإهنم كانوا يعقدون اجملالس لفعلت الفاحتة على بعري وقر أملي أن أردت لو: عباس ابن

 لتدارسه.

 معنا هذا تدخل مل فقال نفسه يف وجد بعضهم فكأن بدر أشياخ مع يدخلين عمر كان  قال عباس ابن عن
 إال يومئذ دعاين أنه رأيت فما ،معهم فأدخله يوم ذات فدعاه علمتم قد من إنه :عمر فقال ،مثله أبناء ولنا

                                                                 
 .24، اآلية 47سورة حممد، السورة  1
 .85، اآلية 2سورة البقرة، السورة  2
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 حنمد أن أمران :بعضهم فقال، 1﴾إنَذا َجاَء َنْصر  اَّللَّن َواْلَفْتح   ﴿: تعاىل هللا قول يف تقولون ما :قال ،لرييهم
؟  عباس ابن اي تقول أكذاك :يل فقال .شيئا يقل فلم بعضهم وسكت علينا وفتح نصران إذا ونستغفره هللا

إنَذا َجاَء  ﴿ قال ،له أعلمه صلى هللا عليـه وسلم هللا رسول أجل هو :قلت ؟ تقول فما :قال ،ال :فقلت
َْمدن  َفَسبِنحْ ﴿ أجلك عالمة وذلك﴾ َنْصر  اَّللَّن َواْلَفْتح    أعلم ما عمر :فقال ،2﴾تـَوَّاابً  َكانَ   إننَّه   َواْستَـْغفنْره   َربِنكَ  حبن

 .تقول ما إال منها

َهاد   ﴿ قوله تعاىل:قال ابن زيد يف  مثْن َفَحْسب ه  َجَهنَّم  َولَبنْئَس اْلمن إْلن َن  .:.َوإنَذا قنيَل َله  اتَّقن اَّللََّ َأَخَذْته  اْلعنزَّة  ابن َومن
ْلعنَبادن  إذا  عنـه رضي هللاكان عمر بن اخلطاب   ،3﴾النَّاسن َمْن َيْشرني نـَْفَسه  ابْتنَغاَء َمْرَضاةن اَّللَّن َواَّللَّ  َرء وٌف ابن

:  قال عيينة، أخي وابن عباس ابن منهمصلى السبحة وفرغ دخل مربدا له فأرسل فتيان له قد قرؤوا القرآن، 
 اتَّقن  َله   قنيلَ  َوإنَذا﴿ :  اآلية هبذه فمروا قال. انصرف القائلة كانت  فإذا ويتدارسونه، القرآن ونفيقرؤ  فيأتون

مثْن  اْلعنزَّة   َأَخَذْته   اَّللََّ  إْلن ْلعنَبادن  َرء وفٌ  َواَّللَّ   اَّللَّن  َمْرَضاتن  ابْتنَغاءَ  نـَْفَسه   َيْشرني َمنْ  النَّاسن  َومننَ ﴿  ،﴾ابن  قال  ،4﴾ابن
 فسمع ؟ الرجالن اقتتل: جنبه إىل كان  من لبعض عباس ابن فقال هللا سبيل يف اجملاهدون وهؤالء: زيد ابن

 ؟ الرجالن اقتتل ؟ قلت ماذا: قال .املؤمنني أمري اي شيء ال: قال ؟ قلت شيء وأي: فقال ؟ قال ما عمر
 يشري من وأرى ابإلمث، العزة أخذته هللا بتقوى أمر إذا من ههنا أرى: قال عباس ابن ذلك رأى فلما قال

 وأان: هذا قال ابإلمث، العزة وأخذته يقبل مل فإذا هللا، بتقوى هذا فيأمر هذا يقوم هللا، مرضاة ابتغاء نفسه
 .عباس ابن اي بالدك هلل: عمر فقال .الرجالن فاقتتل ، فقاتله .نفسي أشرتي

 ابآلية للمراد للوصول لبعض بعضهم كالم  ورد عنه، الرسوخ أهل ابلكتاب العلماء سؤال شأهنم ومن
 عن فسألين رجل، أاتين جالس، احلجر يف أان بينما: قال مارضي هللا عنـه عباس ابن عن، ومنه الكرمية،

 ويوقدون طعامهم، فيصنعون الليل، إىل أتوي مث هللا، سبيل يف تغري حني اخليل :له فقلت ضبحا العادايت
 عن فسأله زمزم، سقاية حتت وهو ،رضي هللا عنـه طالب أيب بن علي إىل فذهب عين فانفتل انرهم،

 حني اخليل هي: فقال عباس ابن عنها سألت نعم،: قال ؟ قبلي أحدا عنها سألت هل: فقال العادايت
 لك، علم بال الناس تفيت: قال ،رأسه على وقف فلما: قال ،يل فادعه فاذهب: قال. هللا سبيل يف تغري
 األسود، بن للمقداد وفرس للزبري، فرس فرسان إال معنا كان  وما لبدر، اإلسالم يف غزوة أول كانت  إن وهللا

 به فأثرن مىن، إىل املزدلفة ومن املزدلفة، إىل عرفة من ضبحا العادايت إمنا  ؟ ضبحا العادايت يكون فكيف
  .علي قال الذي إىل ورجعت قويل، عن فنزعت: عباس ابن قال .وحوافرها أبخفافها تطؤها حني نقعا
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وكانوا ال يتوقفون فقط عن تدبر القرآن وتثويره ومساءلته، بل يعقدون اجملالس لسماعه طمأنة للقلب 
 وتوليفا للنفوس.

 وهم فيقرأ ربنا ذكران موسى أاب اي:  األشعري موسى أليب يقول رضي هللا عنـه اخلطاب بن عمر وكان
 . ويبكون يسمعون

 يستمعون والباقي القرآن يقرأ أن منهم واحدا أمروا اجتمعوا إذا صلى هللا عليـه وسلم حممد أصحاب وكان
 يستمع فجعل يقرأ وهو األشعري موسى أبيب مر صلى هللا عليـه وسلم النيب أن الصحيح يف ثبت وقد

 أستمع فجعلت تقرأ وأنت البارحة بك مررت: وقال .داود آل مزامري من مزمارا هذا أويت لقد وقال لقراءته
 صلى هللا عليـه وسلم وقال. حتسينا لك حلسنته أي ،حتبريا لك حلربته تسمع أنك علمت لو: فقال لقراءتك

 ،قينته إىل القينة صاحب من ابلقرآن الصوت احلسن الرجل إىل أذان أشد هللا :وقال .أبصواتكم القرآن زينوا
َا َوح قَّتْ  ﴿ : تعاىل كقوله،  استماعا أي أذان  :صلى هللا عليـه وسلم وقال .استمعت أي ، ،1﴾َوأَذنَنْت لنَرهبِن
. ابلقرآن يتغن مل من منا ليس: وقال .به جيهر ابلقرآن يتغىن الصوت حسن لنيب أذن ما لشيء هللا أذن ما

 له يتسع ال ما اجلسيمة واألحوال املعارف ومزيد الكرمية واألذواق العظيمة املواجيد من السماع وهلذا
 .2بيان به حييط ال ما واإلميان العلم مزيد من وتفهمه القرآن تدبر يف أن كما  كتاب  حيويه وال خطاب

 وينزلونه سبحانه، رهبم كالم  السماع هذا طريق عن يتفهمون لعلماء عامل قراءة إال موسى أيب قراءة تكن ومل
 .املطلوب األثر فتحدث أدوائهم على

 استقرئوا: يقول صلى هللا عليـه وسلم هللا رسول مسعت: قال عنه، تعاىل هللا رضي عمرو بن هللا عبد عن
 تعاىل هللا رضي جبل بن ومعاذ كعب،  بن وأيب ، حذيفة موىل وساملا مسعود، ابن فذكر أربعة، من القرآن
 . عنهم

التدبر: فهو ينطلق من كيفية قراءة اآلية، مث  ضروب من ضرابه يعد تثوير و  مث إن استقراء القرآن واستنطاقه
، لفظا املعتربة الطرق من بطريق عليه اآلية تدل ال مبا فيأيت يشذ ال لكي اإلمجال، سبيل على معناها معرفة

 .التثوير مراحل أهم من وهي ،مساءلة اآلية ومعىن وإشارة وقياسا. مث

 كيفية تثوير القرآن:
 ـسبحانه هللن  املطلقن  ابحلمدن  وتعاىل سبحانه هللان  كتابن   أول افتتاحن  فائَدة   ما ومثاله: أن يسأل قارئ القرآن:

 .﴾اْلَعالَـمننيَ  َربِن  هللن  الْـَحْمد  : ﴿عاىلت قولنهن  يف وتعاىل
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 احلمد  ؟ ذكر فيها ورد اليت اآلايت   هي وما 

 وما الفرق بني احلمد والشكر ؟

 وما األوىل أن يبتدأ به ؟ الشكر أم احلمد ؟

 ؟ احلمدن  مساقات   هي وما

 ؟ الدين ليوم ملكه ذكر على الرمحة ذكر هللا قدم مث ملاذا

 وملاذا سبقت إايك، قوله نعبد وقوله نستعني ؟

 ؟ اهدان اجلمع بلفظ املرء يدعواذا ومل

 ؟ أهله صفات وما املستقيم، الصراط وما

ال العلماء ممن تكلم جوااب عما الوقوف على أقو  ذلك بعد عليهفإذا وقف على مثل هذه األسئلة، وجب 
 تكن مل فإن به والعمل معانيه فهم هو القرآن من املطلوب: فإن. الكرمية اآلايت تفسري يف ومناقشتهمل، سأ

 .والدين العلم أهل من يكن مل حافظه مهة هذه

 مث عليه بعد ذلك النظر يف العلوم املتعلقة ابآلية وابلسورة، وحبث ما يصح ان يستنبط منها استنطاقا.

ويرتبط االستنطاق ابألسئلة الفقهية التشريعية أو القيمية الوجودية أو العلمية التجريبية أو العقلية الصورية، 
  أما التثوير فمرتبط بـحقل الدالالت واملعاين.

ة ما أوردان يف هذا الباب، إىل ضرورة إعادة النظر يف مناهج تدبر القرآن الكرمي حىت تكون يف أتيت أمهيو
مستوى اإلجابة على حتدايت اإلنسان املعاصر، والذي بدأ يبحث يف الدين عن معىن حلياته ووجهة 

 لوجوده الذي أصبح مهددا بفعل النماذج اليت تريد أن تفصله عن هللا.

إن خص هبا القرآن، فإننا تستوجب فريق حبث جيمع منوذجا يف مساءلة القرآن، و هي و ولعلي أقدم لكم 
  :اللغويني ابلعلميني 

َنا َوَجَعْلَناَها َوابـْنَـَها َآيًَة لنْلَعاَلمننيَ ﴿  :تعاىل قال هللا ْن ر وحن  .1﴾َوالَّيتن َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا فنيَها من

َا وَك ت بنهن َوَمْرمَيَ  ﴿ :قال تعاىلو  َقْت بنَكلنَماتن َرهبِن َنا َوَصدَّ ْن ر وحن ابـَْنَت عنْمرَاَن الَّيتن َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا فنيهن من
َن اْلَقاننتننيَ   .2﴾وََكاَنْت من

 ؟ فذكر امسها ونسبتها ،مرمي ابنت عمران اليت :قال يف الثانيةواليت ؟ و  :األوىل ملاذا قال تعاىل يف
                                                                 

 .91، اآلية 21سورة األنبياء، السورة  1
 .12آلية ، ا66سورة التحرمي، السورة  2



253 
 

 للكتابة كما يزعم البعض ؟ كتبت ابنت بفتح التاء ؟ أم أن ذلك يعود إىل عدم اتقان كتاب الصحابةملاذا  

 نفخنا فيه ؟الثانية و  قال يفقال يف األوىل ونفخنا فيها ؟ و ملاذا 

تقول أن القانتني جتمع اإلثنني كما ذهب إىل ذلك الفخر  قدملاذا قال من القانتني ومل يقل من القانتات.. و 
 .ذلك ازي.. فأي قرينة تدل علىالر 

 جيعلهما آيتني ؟ ابنها آية للعاملني ؟ فجعلهما آية واحدة وململاذا قال وجعلناها و 

 مث ماذا ؟

 القرآن ؟ انظروا معي إىل نفخ الروح كيف حدثنا عنه

 : ملا حتدث عن أبينا آدم قدم ذلك يف آية واحدة من سورة احلجر و هي

 ..وحي فقعوا له ساجدينفإذا سويته و نفخت فيه من ر 

 .نفسها يف سورة ص تكررت هذه اآليةو 

 فما سر هذا التكرار ؟

ْن  ﴿: هي، قوله تعاىلموما صوره ِبية واحدة و اإلنسان عحتدث عن نفخ الروح يف  ملا مث َّ َجَعَل َنْسَله  من
ْن َماءٍّ َمهننيٍّ ) هن َوَجَعَل َلك م  السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئنَدَة قَلنياًل َما 8س اَلَلةٍّ من ْن ر وحن ( مث َّ َسوَّاه  َونـََفَخ فنيهن من

 .1﴾َتْشك ر ونَ 

   و السؤال هنا :

 اليت حتدث فيها عن اإلنسان يف عمومه ؟ وهل بينهمافيها عن آدم و التسوية  ما معىن التسوية اليت حتدث
 فرق ؟

 ملاذا قال السمع مفردا و مجع األبصار و األفئدة ؟  

  مث ماذا ؟

نسان يف حتدث عن اإل ملاذا خص هللا تعاىل احلديث عن نفخ الروح آلدم ِبية واحدة كررها مرتني.. فلما
عبارتني خمتلفتني يتني خمتلفتني و ِب عيسى خصه فلما حتدث عن ..آية واحدةعمومه خصه بنفخة واحدة و 
 األوىل هي ذاهتا النفخة الثانية ؟ فهل النفخة ..فقال نفخنا فيها و نفخنا فيه
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مع عيسى نسان نفخ بضمري املفرد الغائب و مع اإلاملفرد. و  مث ملاذا قال مع آدم نفخت بضمري املتكلم
 ؟ نفخنا بضمري املتكلم اجلمع

ََناَحْيهن  َيطنري   طَائنرٍّ  َواَل  اأْلَْرضن  يفن  َدابَّةٍّ  مننْ  َوَما ﴿ولعلنا نقف مع قوله تعاىل:   يفن  فـَرَّْطَنا َما أَْمثَال ك مْ  أ َممٌ  إنالَّ  جبن
 .1﴾حي َْشر ونَ  َرهبِننمْ  إنىَل  مث َّ  َشْيءٍّ  مننْ  اْلكنَتابن 

 :ذكرمها من الفائدة عن حبثا املفسرون اعندمه وقف وصفني يرى اآلية يف املتأمل إن

 "األرض يف"  قوله:  األول

 "جبناحيه"  قوله:  الثاين

 لتؤدي اآلية كانت  وما النفس، يف املؤثر البياين غرضها اآلية لتؤدي اآلية يف ضروراين الوصفان وهذان
 .بدوهنما الغرض

 املشاهد تلك إىل ينقلها بل املكتوب النص عند البشرية ابلنفس يقف ال الذي البديعي القرآين التصوير إنه
 .السماء جو ويف األرض وجه على املختلفة البيئات يف وألواهنا أشكاهلا اختالف على املتحركة احلية

 فيها ليس ابردة مجلة إهنا" أمثالكم أمم إال طائر وال... دابة من وما: "  الوصفني هذين بدون اآلية وأتملوا
 إىل وانظروا ، والتأمل للتفكر ويدفعها ويشوقها النفس حيرك خيال وال تصوير فيها ليس ، حركة وال حياة
ك ه نَّ  َما السََّماءن  َجوِن  يفن  م َسخَّرَاتٍّ  الطَّرْين  إنىَل  يـََرْوا أملَْ  ﴿ : الطري عن ،تعاىل هللا قول  َذلنكَ  يفن  إننَّ  اَّللَّ   إنالَّ  مي ْسن

 .2﴾يـ ْؤمنن ونَ  لنَقْومٍّ  آَلَاَيتٍّ 

 َصاَلتَه   َعلنمَ  َقدْ  ك لٌّ   َصافَّاتٍّ  َوالطَّيـْر   َواأْلَْرضن  السََّماَواتن  يفن  َمنْ  َله   ي َسبِنح   اَّللََّ  َأنَّ  تـَرَ  أملَْ  ﴿وقوله تعاىل: 
َا َعلنيمٌ  َواَّللَّ   َوَتْسبنيَحه    .3﴾يـَْفَعل ونَ  مبن

ك ه نَّ  َما َويـَْقبنْضنَ  َصافَّاتٍّ  فـَْوقـَه مْ  الطَّرْين  إنىَل  يـََرْوا أََوملَْ  ﴿وقوله تعاىل:  ريٌ  َشْيءٍّ  بنك لِن  إننَّه   الرَّمْحَن   إنالَّ  مي ْسن  .4﴾َبصن

 إهنا .َويـَْقبنْضنَ  َصافَّاتٍّ  فـَْوقـَه مْ  تعاىل: وقوله َصافَّات، تعاىل: وقولهالسََّماء،  َجوِن  يفن  تعاىل: قوله ولنتأمل
 .وجوده ال لو يكون أن له كان  ما النفس يف وأتثري ،رائع حي وتصوير ،مقصودة زائدة معاين اآلية تعطى

 علي سيعرتض من هناك أن مقدما أعلم وهذه .إعجازية علمية إشارة ،جبناحية يطريتعاىل:  قوله يف إن مث
 .اآلية يف يل ظهر ما أقول من ذلك مينع ال ولكن فيها
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 مملوءة السماء هذه: وقال الزمن هذا يف معرتض جاء لرمبا "،جناحيه" كلمة  بدون اآلية جاءت لو أقول
  ؟ أمثالنا أمم هي فهل احملركات دفع بقوة تطري هي وإمنا جبناحيها، تطري ال ابلطائرات

 .الطريان يف ضرورة الغالب يف اجلناحني أن إىل أخرى إشارة هناك إن مث

  ؟ يطري جناحني ذو كل  هل اآلية ساءلنا فلو

  ؟ جبناحني الطريان سر ما

  ؟ يطري له جناح ال من أن هل

 ..هذا كل  إلظهار جدا ضرورية جبناحني فكلمة

 . "يقبضن و" تعاىل قوله يف القبض عن تسأل أن ولك

 يف مسخرات الطري إىل يرو أمل:  تعاىل قال حني، هللا إال ميسكهن ما :تعاىل قوله سر عن تسأل أن ولك
 فوقهم الطري إىل يرو أملجل جالله:  قال ملا ؟ الرمحن إال ميسكهن ما :تعاىل قوله سر و ،السماء جو

 .ويقبضن صافات

 فوقهم. تعاىل: قوله معىن وعن ،السماء جو: تعاىل قوله معىن عن تسأل أن ولك

 اآلية آخر يف تعاىل قال وملاذا ؟السماء يف تكن: مل ملاذاو  ،السماء جو يفتعاىل:  قوله عن تسأل أن ولك
 بذلك عليم ارتباط وما عليم، شيء بكل إنه: الثانية يف تعاىل وقال، يؤمنون لقوم آلايت ذلك يف إن: األوىل

 ؟ ابإلميان ذلك ارتباط وما ؟ سبقه مبا شيء كل  ارتباط وما ابألول، اآلية ارتباط وما ؟

 ؟ يروا أمل :تعاىل بقوله اآليتني بدأ وملاذا

 ؟ تر أمل: تعاىل بقوله الثالثة وبدأ

 ولسوف أتوقف معكم مع مثال اثلث:

َن اهْلَْدين َواَل حَتْلنق وا ر ء وَسك ْم  ﴿يقول تعاىل:  ْرُت ْ َفَما اْستَـْيَسَر من ل َغ َوأمتنُّوا احلَْجَّ َواْلع ْمرََة َّللنَّن فَإنْن أ ْحصن َحىتَّ يـَبـْ
يَ  ْن صن هن َففنْديٌَة من ْن َرْأسن ْنك ْم َمرنيًضا َأْو بنهن أًَذى من ت ْم َفَمْن اهْلَْدي  حمَنلَّه  َفَمْن َكاَن من نـْ امٍّ َأْو َصَدَقةٍّ َأْو ن س كٍّ فَإنَذا أَمن

مٍّ يفن ا َيام  َثاَلثَةن أايَّ ْد َفصن َن اهْلَْدين َفَمْن ملَْ جيَن ْلع ْمرَةن إنىَل احلَْجِن َفَما اْستَـْيَسَر من َعةٍّ إنَذا َرَجْعت ْم تنْلَك مَتَتََّع ابن حلَْجِن َوَسبـْ
َلٌة َذلنَك لنَمنْ  َ َشدنيد  اْلعنَقابن  َعَشرٌَة َكامن َ َواْعَلم وا َأنَّ اَّللَّ دن احْلَرَامن َواتَـّق وا اَّللَّ رني اْلَمْسجن  .1﴾ملَْ َيك ْن أَْهل ه  َحاضن

 فقد ذكر عدة الكفارة هنا أبهنا عشرة أايم. لكن العجيب وصف العشرة ابلكاملة.

                                                                 
 .196، اآلية 2سورة البقرة، السورة  1
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ربه أهنم إذ مل جيدوا لذلك جوااب ما وطبيعي أن يقف على هذه النقطة غري واحد من املفسرين، لكن ما أستغ
 سكتوا. بل قال بعضهم أهنا زايدة لفظ ال معىن له.

وطبيعي أن احلق غري ذلك. وأنه ما من لفظ إال وفيه من احلكمة ما ال ميكن ختيله. وما كالمنا يف تفسريه 
 إال شيء ال يعد من حقيقة معانيه.

َعةٍّ إنَذا  ﴿إين ملا قرأت قوله تعاىل: ولعلي أنظر إىل الكلمة من زاوية رايضية حبتة. ف مٍّ يفن احلَْجِن َوَسبـْ َثاَلثَةن َأايَّ
 تعجبت ألمرين: .﴾َرَجْعت مْ 

 ، وهو عدد كلمات اآلية.73األول: أنه ذكر الثالثة قبل السبعة، وصفهما 

َلةٌ  ﴿والثاين: أن العشرة الكاملة يف قوله تعاىل:  بتلك: يعين جمموع الثالثة مع ، أشار إليها ﴾تنْلَك َعَشرٌَة َكامن
السبعة ال غريها. ألن أي واحد منا قد يتساءل هل تكون العشرة كاملة إذا كانت ضعف اخلمسة أو 
جمموع الواحد إىل التسعة أو اإلثنني إىل الثمانية أو االربعة إىل الستة. فاآلية توضح ذلك أن وصف العشرة 

 ة.ابلكمال ال يكون إال مجعا للثالثة مع السبع

 إذن ملاذا ؟

 واضح أن هذه اجلملة تقدم للعشرة خصائص ليست يف غريها من اجملاميع.

 وأول ما يتبني من اخلصائص: أن حاصل ضرب السبعة يف الثالثة هو ضعف العشرة مضافا إىل الواحد.

 .37و 73ن الثالثة والسبعة أوليان. وصفهما ميينا ومشاال حاصلهما أوليان كذلك ومها واثنيها: أن العددي

 والسؤال هنا: كم من األعداد تتميز هبذه اخلصائص.

 ربهنة يسرية ملن أراد، أنه ال عدد له هذه اخلصائص سوى العشرة.بواجلواب، و 

فدل كل ذلك على أن وصف العشرة أبهنا كاملة له مزيته وحكمته اليت ما كان ألحد معرفتها يف ذلك 
 الزمن. 

اليت تكون جمموع عددين أوليني، وصفهما ميينا ويسارا يكون أوليا   ولعلنا استنباطا نتساءل عن األعداد
 كذلك. كم عددها ؟ وهل هي جمموعة هنائية أو ال هنائية ؟

 صيغة موحدة نستطيع هبا معرفة كل عنصر من تلك اجملموعة ؟وهل ميكن إجياد 

 وهل ميكن إنشاء عملية ثنائية جتعل من اجملموعة زمرة جربية ؟

 ئلة املفتوحة اليت ميكن أن تطرح. وال جواب هلا إىل حد اآلن.وغريها من األس
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 الخاتمة
احلمد هلل بدءا وختاما. وصلى هللا على سيدان حممد النيب إمياان وإسالما. وال حول وال قوة إال ابهلل توكال 

 واستسالما.

 وبعد،

شرح . وهو على تدبر من تدبره وتفسري من رام تفسري ألفاظه و كالم هللا سبحانه وتعاىلفإن هذا القرآن هو  
، والسماء األرضكتاب يتلى، وآخر عهد بني وهو آخر   .ميس مل كأن  بكرا القيامة يوم أيتىمعاين آايته، 

 وآخر وحي يوحى.. من فاتته فرصته فقد خاب وخسر وانقطعت به السبل.

وهو املعجز الذي امتنع  لعلم وطريق اإلميان وسالمة العبادة وطيب املعامالت.وهو ابب اهلدى وفيصل ا
 عنه االختالف وامتنع عن الناس اإلتيان مبثله أبدا.

 وهو احلل املرحتل أبد الدهر يف تالوته ويف فهمه. فإنه كالبحر متجدد. 

ولو ح دَّ معناه أو جاء أبسلوب واحد متضح لفهمه األولون ومل يكن للمتأخرين فضل يف تدبره، بل حظهم 
هللا تعاىل أن تتفاوت معاين عباراته وألفاظه فيفهمها كل أهل زمان لتجددها  مشيئةحينئذ منه التقليد. لكن 

وإمنا يبقى  تغطية.له ياة إال ويف القرآن فما من أمر إال وهلل فيه حكم وال جمال من جماالت احل مع كل زمان.
  يف فهمه حظ خيص هللا به بعض عباده دون بعض.

وقد اشتهر بني الناس كون القرآن معجزا. وال خيفى على أحد أنه ما من قضية  تشتهر بني الناس إال ويقع 
 فيها االختالف. وقد تفرق الناس حول قضية إعجاز القرآن إىل مؤيد وغالٍّ ومنكر.

وألن الغلو ملا كان مرفوضا يف الفروع، كان رفضه يف األصول أوىل، أعرضت أن أتكلم يف أثناء هذا البحث 
 عن الغالني يف مسألة إعجاز القرآن. واكتفيت بذكر املؤيدين واملنكرين.

وقد درج أغلب من كتب يف إعجاز القرآن على تناول قضية املنكرين من خالل نقدهم املباشر إبظهار 
 الالت الواقعة يف أقواهلم، أو تناوهلا من خالل الرد على الشبهات املثارة حول واقعية إعجاز القرآن.اإلخ

أن أذكر أقوال املنكرين وبسطها دون التدخل فيها، لكن يف إطار يسمح للمطلع اكتشاف وقد اخرتت 
 ضعفها وكثرة خللها ووهن بنائها.

 اقع وجود اإلعجاز القرآين.كما ركزت على تقدمي األمثلة اليت تشهد على و 
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ويف أثناء الكالم عن اإلعجاز العلمي، فصلنا بعض ما يرتبط ابإلعجاز اللغوي وإعجاز هجاء املصحف 
وإعجاز العدد وترتيب السور، وإعجاز التصوير يف القرآن: من ذلك ما ذكرانه من ترابط التصوير القرآين يف 

 القرآنية وترتيبها وتناسقها ومناسبتها. ضبط حركة الكون ومراحل خلقه مع تتابع اآلايت

ببحثي هذا عن تكرار ما ك تب حول املوضوع،  ابتعدتوقد  والبد لكل حبث مسبوق أن يقارن مبا س بنق.
 وهو كثري، وحرصت أن أحتسس جديدا فيه يصلح أن ينظر يف بعضه وحتريره حتريرا علميا مانعا.

 ، منها:مسائلمن حول احلقل الداليل لكلمة )معجزة(  بينت بعض ما يثاروقد 

صفة مسألة اللسان يف القرآن. فقد درج الناس على وصف القرآن أنه ابللغة العربية، ما جيرده من  -
 العلم، وهللا تعاىل يقول: فاعلموا أمنا أنزل بعلم هللا.

أ وال يكتب. فأنكر بعضهم مسألة األمية يف القرآن: فقد درج الناس على اعتبار األمي من ال يقر  -
بذلك أن يكون هجاء املصحف توقيفيا. فاجتهدوا أن يكتبوا املتون يف اهلجاء وحفظها وحتفيظها 
رَمة مناقضته. ومسألة األمية يف  دون تدبر ذلك اهلجاء نفسه، مع اتفاقهم حول ضرورة اتباعه وحن

 القرآن من املسائل اليت جيب حتريرها واستبيان معانيها.
ة العلم يف القرآن: فإنه من الغريب أن يقسم الناس العلم إىل ديين ودنيوي، مع أن القرآن مسأل  -

جيعله من األعمال التعبدية. فلما كان كل عمل تعبدي يدور بني األمر به والنهي عنه، وبني كونه 
، كان العلم كذلك. ولذلك بني القرآن حالال أو حراما، ومستحق صاحبه للجزاء أو العقاب

 اس ماذا يتعلمون وكيف يتعلمون وملاذا يتعلمون...للن

مث إين يف كل البحث، حرصت على استقراء نص القرآن. وكان منطلقي يف الدليل على واقعية إعجاز 
القرآن من أمثلة، هي يف األصل استنباطات واستقراءات مباشرة، أو نقل دقيق عن بعض أستاذيت وزمالئي 

 يف جمال إعجاز القرآن.

عمق املوضوع وانبساط أرضه وبلوغها األفق أمام انظريَّ الصغريتني. وإنه من أمام بعجزي رتف أع وإين
العمق ما فاق جهدي أن أمجع كل ما يتعلق به يف هذه الصفحات اليت تسارعت خطوطها أمامي فلم أحلق 

  بكثري من كالم كان يف ذهين قوله، مع عزمي يف البدء أن أكون لشتات املوضوع جامعا.

غري أين وأان أكتب هذه الكلمات، أقيم احلجة على أن القرآن كالم هللا. فإن الناس ال ينكرون قوال إال إذا 
 حيسنون أصوب منه وأمتع وأروع وأمجل وأتقن.  معلموا أهن

لو ف تنح للناس أن وفوق كل ذي علم عليم. بل  وأعلم أن سيصوبين من يطلع على رساليت هذه يف كثري.
 ألتى كثرٌي أبحسن.  مما قدمتأيتوا أبحسن 

 مع القرآن على ثالث فرق: مع ذلك فإهنمو 
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نظروا يف القرآن فوسعهم، وعلموا أن ما أشكل عليهم منه، إمنا هو حلكمة غري معلومة، وأن ال  قوم -
 أبوىل. إتيانطاقة هلم بتصحيح أو 

وقوم نظروا يف القرآن فوسعهم، وعلموا أن ما أشكل عليهم منه، إمنا هو حلكمة وجب تدبرها  -
 أبوىل.  إتيانواستبياهنا، وأن ال طاقة هلم بتصحيح أو 

وقوم نظروا يف القرآن فأنكروه، وقالوا عنه ابلشبه، فقيل هلم صححوه أو ائتوا مبثله فما استطاعوا  -
 وال أقاموا دليال عما قالوا.

فسبحان الذي مجع كتابه كل شيء، ال استثناء فيه لشيء، وال استثناء فيه عن علم شيء، وال استثناء فيه 
 عن ذكر شيء.

 .وال ختزين يوم العرض عليك.. اللهم أحسن ختامي

 الطالب: عمارة سعد شندول
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 للكتاب، العامة املصرية اهليئة ابراهيم، الفضل أبو حممد: حتقيق السيوطي، القرآن، علوم يف اإلتقان -79
 .م1974

 الثانية، الطبعة بريوت،-اجلديدة اآلفاق دار البغدادي، الناجية، الفرقة وبيان الفرق بني الفرق -80
 .م1977
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 – 383 – 159 – 0:  الدويل الرتقيم ،2009 األوىل، الطبعة الشربيين، أمين اخللية، علم كتاب  -93
977.. 

 .الفكر دار القرطيب، القرآن، الحكام اجلامع -94

 ،3 الطبعة بريوت،-العريب الكتاب دار الزخمشري، التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف -95
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 م.2004 املعرفة، دار الشوكاين، والرواية، الدراية فين بني اجلامع القدير فتح -96
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